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I Lediga pla tser

15-16 års 
pojkar

från  s taden  få anstä lln ing  som 
springpojkar.

A rbetsförm edlingen , Skellefteå.

Arbetsförmedlingen i 
verksamhet.
Ett besök på anstnlten.

V ästerb ottens  läns

Arbetsförmedling
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Byske arbetslöshetsförening kon
stituerad i tisdags.
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I detta nummer

I  brytningen mellan självhushållningens tid och in
dustrisamhället ställdes många människor utan ar
bete. Landsbygden förlorade sin hävdvunna nä
ringsstruktur och i städerna samlades människor 
för att söka arbete i fabriker och på kontor.

1902 inrättades Sveriges första arbetsförmedling 
i Helsingborg och tio år senare öppnade Västerbot
tens första arbetsförmedlingskontor i Umeå. Denna 
landsända har i senare tid utsatts för kännbara om 
välvningar, såsom skogsbrukets mekanisering, in
dustrinedläggningar och inlandets avfolkning.

Vilken betydelse har arbetsförmedlingen haft 
under dessa perioder och hur skulle dagens Väster
botten ha tett sig om den inte hade funnits? Och på 
vilket sätt har arbetsförmedlingen i sig förändrats?

Thomas Furby vid Länsarbetsnämnden är initiativ
tagare till detta nummer av VÄSTERBOTTEN. 
Journalisten Leif Stenberg svarar för det intervju
material som ligger till grund för framställningen, 
där vi medvetet har valt att främst låta de som ar
betade i förmedlingen komma till tals. Kulturgeo
grafen Olle Stjärnström har svarat för faktaunder
lag och historiska kommentarer. Iréne Gustafsson 
har tagit fram bildmaterial och illustrationer från 
olika arkiv.

Länsmuseet har också engagerats för att produ
cera en utställning på samma tema. Utställningen 
visas på museet under perioden 29 nov — 24 jan.
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Varde museum
Museerna har av tradition länge ägnat sig åt arbets- 
livsdokumentation, ursprungligen genom redskaps- 
och föremålsanskaffning, i senare tid t.ex. genom  
Nordiska museets insamling av arbetarminnen och i 
nutid genom Samdok — samtidsdokumentationen. 
Arbetet har alltid funnits där som den självklara 
grunden till allt annat, men den egentliga innebör
den har på något sätt ändå kom m it i skymundan.

Sedan några år tillbaka har det emellertid fun
nits planer på det verkliga monumentet: Arbetets 
museum i Norrköping med lokaler i det formdöpta 
»Strykjärnet», en nedlagd textilfabrik i Motala 
ström. Tyvärr tycks arbetet med Arbetets museum 
ha avstannat i finansiärernas byråkratiska labyrint. 
Kanske kan vi i väntan på detta få se ett ny tt mu

seum byggas upp i Västerbotten — i m ycket just ett 
arbetets museum. I  Boliden finns en programskiss 
klar för ett gruvmuseum. Sådana finns det redan i 
mer anrika gruvdistrikt i Sverige, men vi har sett att 
i Västerbotten kan man bygga särdeles exemplaris- 
ka museer — se bara på det prisade Skogsmuseet i 
Lycksele, där det gängse föremålsuppradandet har 
ersatts av uppbyggda hela miljöer där de stora sam
manhangen förklaras och där den enskilde arbeta
ren står i centrum. A llt tyder på att erfarenheterna 
från Skogsmuseet inte bara kommer att tillvaratas, 
utan också utvecklas i Boliden. För gruvmuseet 
hänger nu förverkligandet på pengarna — om nu 
den visan känns igen.
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Det var 1907 som civildepartementet skickade ut 
en skrivelse om inrättandet av en offentlig arbets
förmedling. Den resulterade i a tt länets landshöv
ding hemställde åt 1907 års landsting att utreda om 
landstinget borde medverka till att inrätta en of
fentlig arbetsf örmedlingsanstalt.

Skrivelsen ledde inte till något resultat. Följande 
år gjordes en ny hemställan och den fick till resul
ta t a tt landstinget tillsatte en kommitté som fick 
uppdraget att utreda frågan.

»Den hastiga utvecklingen a f näringslifvet i Sve
rige samt däraf betingad fullständig omgestaltning



af produktionsförhållandena hafva föranledt en 
stor anhopning a f arbetskraft i städerna och därjäm
te gjort arbetsstocken m ycket rörlig... De perioder 
af stor arbetslöshet, som efterträdt de rikliga arbets
tillfällena, hafva i hög grad verkat skadligt, icke al
lenast för de arbetare, som varit utsatta för arbets
lösheten, utan äfven för de kommuner, där arbets
tillfällena upphört. Det enda tänkbara sätt att kun
na öfvervinna eller åtminstone i hög grad förminska 
de olägenheter, som härigenom uppkomma, torde 
vara, att genom upprättandet a f offentliga arbets-

förmedlingsanstalter söka leda strömmen af arbets
sökande åt det håll, där arbete kan beredas genom 
att lämna de arbetslösa hänvisning till de orter och 
platser där arbete står att finna.»

(Del av utlåtandet från fjärde u tskottet i landstinget som  
behandlade landshövdingens hemställan om  landstingets 
eventuella engagemang i en offentlig  arbetsförmedling.)

Nästa år, 1909, redovisade kommittén sitt betän
kande och föreslog trots sin tidigare skrivning att 
någon arbetsförmedling inte skulle upprättas i lä
net. Svaret var dock inte ett entydigt nej, eftersom

SVERIGES FÖRSTA ARBETSFÖRMEDLING

Diskussionerna kring en offentlig arbetsförmed
ling i Sverige sköt fart på 1890-talet. Föresprå
karna för en offentlig arbetsförmedling menade 
att arbetslösheten drabbade den enskilde hårt. 
Den som var arbetslös och dessutom hade fa
milj i sekelskiftets Sverige var hänvisad till fat
tigvården eller i bästa fall ett nödhjälpsarbete.

Arbetsloshetsproblemet blir särskilt märk
bart vid brytpunkten mellan det gamla bonde
samhället och det moderna industrisamhället, 
med allt vad det kom att innebära för män
niskors försörjning, rörlighet, livssyn och in
dustrins behov av arbetskraft och kapital.

År 1895 avgavs ett betänkande angående »ar
betslösheten i Stockholm». En av flera åtgärder 
som nämndes i betänkandet var inrättandet av 
»arbetsförmedlingsanstalter», men inte förrän 
år 1900 framlade den socialdemokratiske riks
dagsmannen Edvard Wavrinsky en motion angå
ende inrättandet av en offentlig arbetsförmed
ling.

Den ideologiska frågan rörde samhällets in
ställning till arbetslösheten. Wavrinskys motio

ner förespråkade ett större samhälleligt ansvar 
och kontroll över arbetsmarknaden samt en 
mer rationell arbetsanvisning. Motionen avslogs 
dock i riksdagen.

Initiativ till de första offentliga arbetsförmed
lingarna togs istället av några kommuner. År 
1900 väcktes ett förslag i Helsingborg om inrät
tandet av en arbetsförmedling. Förslaget bifölls 
och hösten 1902 kunde så Sveriges första of
fentliga arbetsförmedlingskontor öppnas.

Vid 1906 års riksdag avlät regeringen en pro
position angående »anslag till befrämjande och 
organiserande av den offentliga arbetsförmed
lingen i riket». Propositionen vann riksdagens 
bifall.

Med anledning härav erhöll arbetsstatistiska 
avdelningen på Kommerskollegium i uppdrag 
att utarbeta en verksamhetsplan för arbetsför
medlingen i Sverige.

De första förmedlingskontoren syftade främst 
till att tjäna de lokala intressena. Då de geogra
fiska områdena för de lokala kontoren tendera
de att växa, beslöts 1907 att föreslå samtliga 
län att inrätta arbetsförmedlingskontor med fi
lialer och ortsombud.
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det tillsattes en ny kommitté som skulle arbeta vi
dare med frågan, och några år senare beslutade 
landstinget följande:

»1. A tt år 1912 upprätta en offentlig arbetsför- 
medlingsanstalt för länet i öfverensstämmelse med 
kommitterades förslag till instruktion och arbets
ordning och förslag till tillägg till instruktioner, så
dana de nu föreligga.

2. A tt till anstaltens underhåll anslå en summa 
av 1.200 kronor, till inventariers anskaffande ytter
ligare 500 kronor och som förskott å statsbidraget 
825 kronor, eller tillhopa för 1912 en summa av 
2.525 kronor, samt

3. A t t  villkorligt utse sex ledamöter och sex 
suppleanter i styrelsen för anstalten, däraf hälften 
arbetsgifvare och hälften arbetare.»

Styrelsen för länets arbetsförmedling höll sitt 
första konstituerande sammanträde den 20 mars 
1912. Beträffande valet av en föreståndare till hu
vudkontoret i Umeå ansåg man att denne »... borde 
äga förmåga att sammanföra arbetsgifvare och ar
betare». Vidare borde föreståndaren »äga förmåga 
a tt sköta kontors- och expeditionsgöromål samt 
upprätta den erforderliga statistiken». Den konsti
tuerande styrelsen beslutade att införa en platsan
nons i länets tidningar. Sista ansökningsdag sattes 
till den 14 april. Lönen sattes till 1.500 kr per år.

Vid nästa sammanträde hade styrelsen att ta ställ
ning till 29 ansökningar och så småningom utsågs 
snickaren Albert Eriksson från Holmsund till före
ståndare för länets första arbetsförmedling, som 
öppnades i Umeå 5 maj 1912. Avdelningskontoret i 
Skellefteå öppnade något senare.

Valet av föreståndare föranledde tidningen Väs- 
terbottens-Kuriren att skriva en kritisk artikel om 
den nytillsatte föreståndaren. Tidningen menade 
att valet var mycket olyckligt, eftersom skribenten 
ansåg sig veta att Albert Eriksson saknade alla de 
egenskaper som en föreståndare borde ha.

»Eriksson besitter ingen nämnvärd kännedom  
om förhållandena på arbetsmarknaden, och hans 
personkännedom sträcker sig knappast utanför det
ta samhälles gränser. Hans bekantskap med arbets
platser, arbetsförhållanden och dylikt, vilket otvi-

»Arbetsförm edlingsanstaltens» förste  föreståndare i Umeå, 
f.d. snickaren A lb er t Ericsson, strax e fter  förm edlingens 
öppnande 1912.

velaktigt är av vikt att känna, är obetydlig. Om den 
nyvalde föreståndarens förmåga att sköta korres
pondens, att föra statistik och dylikt som måste fö 
rekomma i stor utsträckning, sakna vi närmare kän
nedom, men förutsättningarna för e tt rätt fyllande 
av dessa betydelsefulla uppgifter äro m ycket små 
om ens några.» (VK maj 1912.)

Idag skulle förmodligen ett liknande personan
grepp leda till åtal för förtal. Men uppenbarligen 
skötte Albert Eriksson arbetet till allas belåtenhet, 
eftersom han förblev föreståndare under åtta år. 
Man hade beräknat a tt förmedlingen i länet under 
det första året skulle förmedla ungefär 600 platser. 
Av 1.075 arbetssökande 1912 fick 614 arbete. Un
der året hade 983 lediga platser anmälts. Resultatet 
ansågs vara gott. Flest antal förmedlingar skedde i 
yrkesgrupperna husligt arbete, industri och hant
verk, handel och samfärdsel samt inom skogs- och 
jordbruk.
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Arbetsförmedlingen i 
verksamhet.
Ett besök på anstalten.

Skylten till Minervas läsestuga har ofvan- 
för sig fått en ny »plans», där man i gula bok- 
stäfver på röd botten läser ARBETSFÖR- 
MEDLINGSANSTALTEN, och en miniatyr
upplaga på gafveln visar vägen in till vårt 
samhälles nyaste institution, länets arbetsför- 
medlingsanstalt. Minerva har t. v. fått släppa 
till lokal. E tt ursprungligen till tambur afsedt 
rum har blifvit väntrum, och innanför reside- 
rar föreståndaren hr Eriksson, en vinnande 
och sympatisk person, som med lif och lust 
ägnar sig åt sitt maktpåliggande värf.

Med berättigad stolthet omtalar han, hur 
bra man redan kommit i gång. I lördags hade 
man 11 manliga och 1 kvinnlig sökande samt 
tre lediga platser för hvartdera könet, och 
förmedlingsverksamheten pågår redan för 
full maskin.

— Hur fungerar då en dylik anstalt? det är 
nog en fråga, som litet hvar gör sig, och vi 
framkasta den äfven nu.

Hr Eriksson kan genast från sitt välordna
de skrifbord ge oss ett uttömmande svar. De 
arbetssökande uppföras dels på en lista, som 
förvaras å anstalten, dels å ett kort, som de 
få med sig, och erhålla samtidigt ett löpande 
nummer. Arbetsgifvarna åter uppföras en
dast på en lista.

Om de arbetssökande antecknas namn, 
bostad, födelseort, mantalsskrifningsort, äk- 
tenskapsförhållanden, antal personer att för
sörja, skolundervisning, yrkesutbildning, se
naste arbetstillfälle, huru länge det varade 
och hvarför det upphörde. Arbetsgifvarne få 
utom namn, adress o.dy. uppge de önskade 
arbetarnes antal, yrke, kvalifikationer, löne-

tillbud, när vederbörande skall infinna sig 
o.dyl.

Enligt vissa af kommerskollegium bestäm
da regler, som afse att tillgodose dels anstal
tens art af en l ä n e t s  institution, dels 
dess uppgift att skaffa arbetsgifvarne den ar
betskraft de behöfva, arbetarne det arbete de 
behöfva, hänvisas så arbetssökande till någon 
lämplig ledig plats. Samtidigt afgår till ar- 
betsgifvaren ett kort — som på andra platser 
inom staden plägar postbefordras gratis — 
med anhållan om svar på några frågor: Har 
den anvisade inställt sig? Blef den anvisade 
anställd? Är platsen fortfarande ledig? Skall 
arbetsförmedlingen anvisa annan sökande? 
Sålunda kan anstalten ständigt kontrollera i 
hvad mån dess ansträngningar krönas med 
framgång.

En viktig del af arbetet är statistiken. 
Hvarje vecka afgå veckorapporter om arbets
sökande och lediga platser inom de olika yr
kena till de närmast liggande anstalterna, 
Luleå, Östersund, Sundsvall, Gäfle, Hudiks
vall och — med tanke särskildt på mekaniska 
arbetare -  Karlstad. Hvaije månad gå rap
porter till samtliga 86 kontor i landet. Vida
re står anstalten i en intim beröring med 
kommerskollegium som upprättar de s.k. 
riksvakanslistorna. Till dessa lämna samtliga 
anstalter, sedan de uttagit de arbetstillfällen 
de själfva anse sig kunna förmedla, uppgifter 
och sålunda erhålles regelbundet en hela lan
det omfattande öfversikt af arbetstillfällena.

— Och hur trifs hr Eriksson med sitt ar
bete?

— Tack, alldeles utmärkt, och jag hoppas 
nog, att allt skall gå bra. Hufvudsaken är att 
folk får förtroende för anstalten och framför 
allt att arbetsgifvarne få klart för sig, att an
stalten gör allt för att skaffa dem just den ar
betskraft de önska.

Så blir nog fallet, och därför ha vi all an
ledning att önska både anstalten och dess fö
reståndare lycka och framgång i arbetet.

V ästerbotten s N yh eter  
den  7 maj 1912.



V ä st e r b o t t e n s  lä n s

Arbetsförmedling
öppcu f rå n  1 in s tundande maj

fö r m ed la r  a fg l f ts fr l t t  a l l  s l a g s  a r b e ts a n s tä l ln ln g .
H u fv udkon to r i U m eå i O rdenshuset. R ikst. 523. 

öppet hv ard ag a r k l. 10 f. m .— 2 e. m.
F ilia l i S kellefteå.
A rbetssökande bö ra  om m ö jlig t person ligen  in fin n a  sig. 
A rb e tsg ifv a re  m å äfven  använda korrespondens.
T e leg ram ad ress : F örm edlingen.

A nnons i S kellefteb ladet 29 april 1912.

Huvudkontoret i Umeå svarade för 65% av de 
förmedlade platserna. Återstoden förmedlades vid 
kontoret i Skellefteå. Ansökningarna om arbete 
fördelade sig ungefär jäm nt mellan könen.

När arbetsförmedlingen startade i maj 1912, hyr
de man en lokal i Minervas läsestuga i Umeå. Den 
första oktober samma år flyttades verksamheten 
till nya lokaler i Moritzska gården.

Lokalfrågan för kontoret i Skellefteå var länge 
olöst. Fram till 1916 var kontoret inrymt i förestån
darnas bostäder, överhuvudtaget tycktes skellefteå- 
kontoret ur flera aspekter ha haft vissa svårigheter 
vid sin start. Förutom lokalfrågan hade man svårig
heter med att få en föreståndare som stannade 
längre än ett år. Den förste föreståndaren, konsul 
Törnsten, avgick från sin tjänst 1914 på grund av 
sjukdom. Till ny föreståndare utsågs Fabian Jo
hansson. Efter exakt ett år avgick även han. Styrel
sen utsåg fru Adele Törnsten till ny föreståndare. 
Även hon drabbades av sjukdom och måste avgå ef
ter ett drygt år. När näste föreståndare tillsattes — 
A. Andersson — hade alltså kontoret under fyra år 
haft lika många föreståndare.

A rbetsm arknaden fö r  kvinnor var begränsad i början av 
1900-talet. Söm m erskan Mina E dm an , Vilhelmina, vid sin 
sym askin, som  brodern Per A ugust Edm an snickrat sta tive t 
till på  1880-talet.
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Maja B eskow s och Julia B yström s hem i Umeå.
Efterfrågan på  kvinnligt tjänstefolk var s to r  under 1910-, 
20- och 30-talen. A rbetsförm edlingens sta tistik  från 1912— 
35 visar a tt  förm edlingen av husliga yrken  upptar ca 75% av 
verksam heten på  kvinnosidan. ökn ingen  av de husligt an
ställda sam m anföll m ed expansionen inom  tjänstem anna
sektorn. D e t fanns andra yrken  för kvinnor, såsom te lefo 
nist, lärarinna och barnmorska, som  dock  alla fordrade u t
bildning.

1922  fick h u vu dkon toret i Umeå sin hem vist i d e tta  hus på  
N ygatan 22, ungefär m itt  em o t gamla posthuset. 1936  u t
vidgades lokalerna, »... varvid kvinnliga och manliga avdel
ningen erhållit särskilda såväl väntrum  som  expeditioner. 
D etta  var en nödvändig åtgärd fö r  a tt  erhålla arbetsro inom  
avdelningarna». (Länsarbetsnäm ndens p ro to k o ll.)  F o to  Tor 
E kholtz, 1920-talet.
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A K -arbete  i Å b yn  1921. 
D en gamla träbron över 
Å b y  älven ersätts av en 
ny bro m ed stålspann.

Förändringens tidevarv börjar
Arbetsmarknadspolitiken under 1920-talet och den 
första hälften av 1930-talet var knappt värd nam
net, mätt med dagens mått. Det är idag nästan 
omöjligt att föreställa sig hur livet för vanliga män
niskor kunde te sig för bara femtio år sedan.

Det var långtifrån självklart att hög arbetslöshet 
betraktades som något dåligt av alla grupper i sam
hället, då det innebar hårdare konkurrens om de le
diga jobben. Därmed blev kraven på rimliga löner 
och arbetsförhållanden lägre. A tt bli arbetslös på 
den tiden innebar för de flesta en ekonomisk kata
strof, ersättning från arbetslöshetskassa var ett 
okänt begrepp för det stora flertalet. Det sociala

skyddsnätet existerade bara i form av fattigvård. 
Sjukvård kostade pengar och den som inga hade 
fick klara sig utan.

Inom arbetsmarknadspolitiken fanns AK-arbeten 
att tillgå för de absolut sämst ställda familjerna som 
drabbats av arbetslöshet. Det innebar att familje- 
försörjaren ofta fick åka till någon annan del av 
landet för att bygga exempelvis en väg »till ortens 
lägsta grovarbetarlön». Konkurrensen bland de ar
betslösa om att få ett AK-arbete var mycket, myc
ket hård. För den som lyckades få ett sådant arbete 
innebar tillvaron för familjen ändå ett fortsatt liv i 
nöd och fattigdom.
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AK-ARBETEN

AK är förkortning för Arbetslöshetskommissio- 
nen. AK:s verksamhet inleddes 1914 och av
vecklades 1940, då dess arbetsuppgifter över
togs av den då nybildade arbetsmarknadskom
missionen (AMK). Kommissionens huvudverk
samhet var kontant understöd och anordnande 
av arbete. Även en viss kursverksamhet före
kom.

Den kontanta hjälpverksamheten inleddes 
1914 i AK:s regi. För a tt erhålla arbetslöshets- 
hjälp fordrades det att den arbetslöse var frisk 
och villig att ta  anvisat arbete. Reglerna upp
ställdes för att skilja de arbetslösa från fattig- 
vårdsklientelet. De generella villkoren för nöd- 
hjälpsarbetena var i korthet a tt arbetena skulle 
vara samhället till nytta, att lönen skulle vara 
en stor del av totalkostnaden och att arbetena 
skulle anpassas till arbetslöshetens storlek.

AK-arbetena blev föremål för många negati
va omdömen från arbetarnas sida. Vid allmänna 
konflikter skulle samtliga arbetare inom de fack 
som berördes avstängas från arbetslöshetshjälp. 
Vid konflikter vid enstaka arbetsplatser avstäng
des samtliga arbetare från arbetslöshetshjälp.

Enligt arbetslöshetskommissionen var personer 
som uppbar arbetslöshetshjälp skyldiga att ta 
anvisat arbete också på arbetsplatser där kon
flikt rådde. Detta förhållande skapade många 
stridigheter. E tt regeringsförslag från 1923 rö
rande nya bestämmelser om avstängning från 
arbetslöshetshjälp röstades ner i riksdagen och 
fick regeringen på fall. Konfliktdirektiven fick 
även 1926 års socialdemokratiska regering på 
fall.

Kommunerna i Västerbotten ingav själva till 
Statens arbetslöshetskommission framställning
ar om medel till statligt reservarbete. År 1932 
ansökte exempelvis Västerbottens kommuner 
sammanlagt om anslag för drygt 2.600 platser, 
varav 812 platser beviljades.

Under 1920- och 1930-talen var reservarbe
ten igång i drygt hälften av länets kommuner. 
Under vissa tider på året under perioden 1920 -  
1934 kunde merparten av arbetsförmedlingens 
anvisningar till arbete i Västerbottens län vara 
statliga reservarbeten och kommunala nöd- 
hjälpsarbeten.

Samtidigt hårdnade motsättningarna i landet. 
Fackföreningsrörelsen växte sig allt starkare och 
började organisera arbetslöshetskassor, ställa poli
tiska krav på att få bort arbetslösheten, införa kol
lektivavtal med mera för att göra livet drägligare 
för de arbetande människorna. Det var också nu 
som tankarna på att bygga välfärdsstaten började ta 
sina första steg.

En milstolpe inom arbetsmarknadspolitiken blev 
att ersätta AK-arbeten med beredskapsarbeten. Det 
skedde i mitten av 1930-talet. E tt beredskapsarbete 
skulle vara drägligt, det skulle gå att försörja en fa

milj på lönen, och arbetet skulle ske under mänskli
ga förhållanden.
Bengt Persson från Vilhelmina kan beskriva detta 
ur ett västerbottniskt perspektiv. Han är född 1908. 
Vid åtta års ålder började han som getarpojke hos 
bönderna. I tonåren höll han mest på med kolning. 
Arbetslösheten var hög under 1920-talet. Vilhelmi
na fick AK-arbeten, men det fanns inga möjligheter 
för Bengt att få sådant nödhjälpsarbete, han var för 
ung för att komma ifråga. AK-arbeten var i första 
hand till för familjeförsörjare. Men många av hans 
kamrater hankade sig fram på sådana AK-vägarbe-
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Vägarbete mellan B ockträsk och Gränsgård 1933.

ten. Arbetsförmedlingen skickade många arbetslösa 
till vägförvaltningen, bl.a. för att arbeta med en- 
kronasvägarna. 1927 var han med som stenarbetare 
för att bygga bron vid Siksjön, det var en stor bro i 
åtta skift som byggdes upp i vägförvaltningens regi. 
Det blev inom vägförvaltningen som Bengt Persson 
kom att stanna.

— Vi var ett tiotal man som arbetade åt gamla 
vägstyrelsen, fyra var årsanställda, vi andra var till
fälliga arbetare som fick rycka in. Vi kunde få gå 
arbetslösa några månader med jämna mellanrum. 
Vi fick inte stämpla som arbetslösa under 1920-

och 1930-talen, det fanns ingen arbetslöshetskassa. 
Man fick handla i affären ändå och göra sig skyldig, 
sedan betala när man fick arbete.

Arbetet utfördes för hand utan maskinell hjälp och 
många gånger fanns inte ens häst. Under hösten 
bodde man oftast i en koja medan familjen bodde 
kvar hemma.

— Det hörs på tok, men det fanns de som grävde 
in sig i marken och gjorde något som liknade en 
jordkällare, med elden utanför ingången, och hade 
det som bostad under vägbyggandet.
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UTBYGGNADEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN
Arbetsförmedlingsorganisationen byggdes upp 
kring huvudkontoret i Umeå och avdelnings
kontoret i Skellefteå. Redan första verksam
hetsåret, 1912, uppkom frågan om att utöka 
verksamheten. På grund av de stora avstånden i 
länet ville man inrätta ortsombud i övriga delar 
av länet för att öka tillgängligheten. Året därpå 
inrättades ortsombud på 21 orter i länet, före
trädesvis i inlandet.

Kontorsorganisationen kom att bestå av tre 
nivåer med huvudkontor, avdelningskontor och 
ortsombud.

År 1936 inrättades avdelningskontoret i 
Lycksele i syfte att utgöra medelpunkt för in
landet. Skogsbrukets arbetskraftsbehov spelade 
avgörande roll vid lokaliseringen till Lycksele.

I början av 1940-talet inrättades nya kontor 
i Byske, Skelleftehamn och Vilhelmina.

Även om det dröjde, får utbyggnaden ses som 
ett resultat av arbetsförmedlingslagen 1934, där 
samordning och utbyggnad var två centrala be
grepp.

I mitten på 1940-talet inrättades avdelnings
kontor på ett flertal orter där det tidigare fun
nits ombud. Det skedde i Bureå, Burträsk, Do
rotea, Holmsund, Hörnefors, Jörn, Nordmaling, 
Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vän-

FÖRMEDLING OCH FÖRSÄKRING I LAG
I samband med den socialdemokratiska rege
ringens tillkomst antogs vid 1934 års riksdag la
gen om den offentliga arbetsförmedlingen. 
Samtidigt togs beslutet om arbetslöshetsförsäk
ringen.

Arbetsförmedlingslagen innebar i korthet att 
vaije landsting och vaqe stad som ej ingick i 
landsting ålades a tt upprätta arbetsförmedlings
kontor. Till detta kom också en höjning av 
statsbidraget.

näs och Åsele. Kontoret i Vindeln tillkom i slu
te t av 1940-talet.

Under 1960- och 70-talen tillkom nya avdel
ningskontor i Bjurholm, Bastuträsk, Lövånger 
och Malå. E tt par blev kortlivade, Bastuträsk 
(1966—68) och Lövånger (1966—67). Kontoret 
i Byske försvann 1967.

Varje kommun i länet har idag ett eget ar
betsförmedlingskontor, med undantag för Bjur
holm, som har ambulation från Vännäs. Skel
lefteå har två kontor och Umeå tre.

I Bjurholm, Jörn och Tärnaby kan arbetsför
medlingens kunder få en begränsad service på 
respektive postkontor under de tider då det 
ambulerande kontoret har stängt. Med begrän
sad service menas att man på posten kan få 
exempelvis platsjournalen, foldrar etc.

I Umeå påböljades en delvis ny inriktning på 
verksamheten i och med invigningen hösten 
1986 av det nya arbetsförmedlingskontoret vid 
gågatan i centrala Umeå. Kontoret är av »drop 
in»-karaktär, där information, självsökning och 
lättare ärenden skall kunna klaras av. I maj 
1987, sjuttiofem år sedan länets första kontor 
invigdes, öppnades ytterligare ett kontor i 
Umeå, e tt stadsdelskontor i bostadsområdet 
Ålidhem.

De följande åren efter lagens ikraftträdande 
inrättades ett tjugotal nya kontor. För Väster
bottens del innebar det nya kontor i Lycksele, 
Vilhelmina, Byske och Skelleftehamn. En stor 
nackdel med lagen var det något krångliga bi
dragssystemet och överhuvudtaget frågan om 
den offentliga arbetsförmedlingens finansiering. 
Beslut om bidrag fattades av socialstyrelsen i 
efterskott, vilket starkt bidrog till att den lång
siktiga planeringen blev mycket osäker.
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Vägförvaltningen auktionerade ut vägskiftena till 
lägstbjudande.

— Utropet böljade vid kostnadsberäknandet, 
men det blev alltid oerhört mycket lägre priser på 
grund av konkurrensen om att få skiftet. Många 
gånger fick vägstyrelsen avbryta auktionen, efter
som det inte såg bra u t att det gick att pruta så 
mycket på kostnadsberäkningen som vägmästaren 
hade gjort.

— Inom facket hade vi möten om att vi inte skul
le pruta för varandra. Vi skulle bara ropa samma 
som kostnadsförslaget, sedan skulle det vara tyst. 
Det gick att göra så under ett par skiften, sedan 
gick det inte att hålla, för a tt alla ville ha arbete.

Det första kollektivavtalet kom först 1937

— Det blev mycket bråk när vi fick kollektivavtalet, 
men vi arbetare blev mer självständiga, vi fick något 
att säga till om när vi hade avtalet a tt gå efter.

— Det blev förbättringar när arbetsförmedlingen 
fick sina beredskapsarbeten under mitten av 1930- 
talet. Alla som deltog i vägarbete gick genom arbets
förmedlingen, det blev bättre ordning och bättre 
betalt. Jag ville att vi skulle bli ansedda som en yr
kesgrupp — tyvärr gick det inte att genomföra. De 
som inte blev anställda inom vägverket, men ändå 
fortsatte a tt bygga vägar i hela sitt liv, fick alltid va
ra beredskapsarbetare.

— På den tiden fanns det mycket beredskapsar
bete i skogen, men det kunde ligga dåligt till. Jag 
har bråkat med många arbetsförmedlare genom 
åren om denna sak. Om skogsarbetet låg vrångt till, 
fick skogsarbetaren gå till vägarbetet som låg i när
heten och vägarbetaren fick gå till skogen.

— Arbetsförmedlarna har varit bra folk att ha att 
göra med överlag, de var resonabla och rättvisa, 
men de hade sina direktiv från högre ort. Visst kun
de även vi förstå att om en vägomläggning gick för
bi en by, var det lämpligt att de som bodde där fick 
arbetet. Men det var olämpligt att vi vägarbetare 
blev skickade till skogsarbete som låg vrångt till.

För arbetssökande a tt beakta:
1. Arbetsförmedlingen har till uppgift att St arbets

givaren förmedla bästa möjliga arbetskraft och St 
arbetaren det arbete, för viikct han häst lämpar sig.

2. Förmedlingen sker kostnads/ritt, dock att om ar
betsförmedlingen efter anmodan genom annonse
ring eller annorledes vidtagit särskild Stgärd, kost
naden härför uttages av den, som begärt åtgärdens 
vidtagande.

3. Arbetssökande skall i regel personligen infinna sig 
på arbetsförmedlingen. Det bör vara arbetssökan
den angeläget att medelst betyg, meritförteckningar 
o. dyl. styrka sina kvalifikationer.

4. Detta inskrivningskort gäller för Eder och får ej 
avlämnas till arbetsgivaren eller annan person. 
DS Ni infinner Eder å  arbetsförmedlingen för att 
efterhöra plats, måste detta kort medtagas.

5. Arbetssökande, som av arbetsförmedlingen blivit 
anvisad arbete, är skyldig att omedelbart eller på 
angiven tid infinna sig hos arbetsgivaren. Omedel
bart vid framkomsten till arbetsgivaren skall till 
honom överlämnas det anvisnmgskort, som av ar
betsförmedlingen medsändes. Anmäl om möjligt 
själv till arbetsförmedlingen, om den anvisade

■ platsen erhållits eller icke.
6. Vid erhållen arbctsanställning bör inskrivmngs- 

kortet likväl bevaras, då inträdda ändrade för
hållanden möjligen kunna påkalla förnyad hän
vändelse till arbetsförmedlingen och förkommet 
kort i regel ej omedelbart etsättes med nytt.

7. Arbetssökade, som jämväl är medlem i arbetslös
hetskassa eller åtnjuter arbetslöshetshjälp, har att 
iakttaga de särskilda föreskrifter, som av arbets
förmedlingen utfärdas rörande kontrollsiämpling 
under arbetslöshetstiden.

Blank. 6. 2. 7. 36. 2,000 ex. Centraltryckerui,

— Det var bedrövligt för jordbrukarna också, 
men de hade i alla fall mat, de jobbade med jord
bruket under sommaren och åt skogsbolagen under 
vintern. Men vi hade ingenting, vi var de allra fatti
gaste, vi var de som var absolut mest beroende av 
att få arbete.

— Samarbetet mellan fackförening och arbetsför
medling har ändå varit bra. Vi var glada över att det 
fanns en arbetsförmedling.

— Syftet med beredskapsarbetena på vägarna 
från arbetsförmedlingens synpunkt var att se det 
som ett tillfälligt arbete för att man skulle slussas 
över till en fast anställning i någon annan bransch. 
Det var en bra tanke, men det var svårt att slussa 
över folk för dem, eftersom det alltid fanns arbets
löshet. Därför blev det många gånger så att arbets
förmedlaren måste slåss uppåt för att få loss pengar 
till nya beredskapsarbeten.

— I det övriga samhället såg man på oss som min
dervärdiga för att det var arbetsförmedlingen som 
fick hålla oss i arbete. Mina kamrater och jag har 
varit med om att bygga och förstärka de flesta av 
vägarna runt omkring hela Vilhelmina. Utan vägar 
kommer man inte fram. Vi kan ändå känna oss stol
ta över det arbete vi utfört och ha gott samvete.

SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING 
(Unaer atatans lödning och kontroll)

M
W

Västerbottens Läns arbetsförmedling

IN S K R IV N IN G S K O R T

Huvudkontor: UMEÄ, Nygatan 22.
Telefon: Mani. avd. 2323, kvinnl. avd. 523.

A vdelningtkontor:
Skellefteå: Tel. mani. avd. 1279, kvinnl. avd. 179. 

Lycksele: Telefon 165.

Fasta ombud i följande kommuner:
Burcå, Burträsk, Bygdeå, Byske, Degerfors, Dorotea, 
Holmsund, Hömelors, Jörn, Mali. Norsjö. Stensele, 

Vilhelmina, Vännäs s:n, Vännäs köping

D etta  k o rt skall u p p v isa t v id  b e ttfk  å  o ffen t
lig a  a rb e tsfö rm ed linga r 1 r ik e t
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Arbete för välfärd

Bengt Perssons berättelse från Vilhelmina är en åter
spegling av de politiska beslut som fattades på riks
planet under 1920- och 1930-talen.

När beredskapsarbeten infördes under mitten av 
1930-talet var det e tt av de första påtagliga resulta
ten av den nya arbetsmarknadspolitiken. Planerna 
på att bygga välfärdsstaten Sverige var i full gång 
och arbetsmarknadspolitiken skulle bli en av de 
viktigaste hörnstenarna i förverkligandet.

Arbetslösheten, som under de värsta åren på 30- 
talet pendlade kring 10%, skulle bort. Även de ar
betslösa behövdes för att bygga välfärdssamhället. 
Samtidigt befann sig Sverige i en annan brytnings
tid; övergången från jordbruks- till industrisamhälle.

Det var i den omvälvande tidsperioden som pla
nerna för den nya arbetsmarknadspolitiken lades 
upp. Visioner och planer som skulle hålla sig i ett 
halvt sekel framåt, och delvis håller än i denna dag.

En av förgrundsgestalterna för att ta fram visioner
na var Bertil Olsson. Han kom senare att bli gene
raldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 
Under några år »praktiserade» han i Västerbotten 
som t.f . länsarbetsdirektör för att lära sig hur visio
nerna skulle kunna omsättas i praktiken.

Bertil Olssons berättelse utspelar sig till stora de
lar på riksplanet, den är nödvändig för att kunna 
förstå vad som senare skulle komma att hända i 
Västerbotten i övergången från skogs- och jord
brukssamhälle till industrisamhälle, och vad gäller 
utflyttning, omskolning och lokaliseringspolitik.

B ertil Olsson. F o to  George Sessler 1970.
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— Vi upplevde det kaotiska 1920-talet som ett ny- 
mornande, det var en ny tid, det är inte ovanligt att 
man formulerar sig så efter e tt stort krig, det första 
världskriget, vi upplevde den stora arbetslösheten 
under 1930-talet, den böqade i Amerika och spred 
sig sedan till hela Europa. Vi som levde och forma
de våra liv och idéer under 1930-talet, vi är forma
de i arbetslöshetens period. Då sade man: »Aldrig 
mera arbetslöshet, det får icke upprepas.»



AK-arbeten och beredskapsarbeten

— Arbetslöshetskommissionen bildades 1914 efter 
krigsutbrottet, dess uppgift var a tt hålla de arbets
lösa i sysselsättning. Det var inte mycket att göra 
under kriget, för även det kriget skapade full syssel
sättning. Efter kriget fick vi vår första arbetslös
hetsperiod på hösten 1920 med mycket höga ar
betslöshetssiffror under de närmaste åren. Om vi 
idag har en arbetslöshet på 2 -3%, hade vi då 10— 
15%. Arbetslöshetskommissionen agerade. Det sat
tes igång nödhjälpsarbeten eller AK-arbeten, det 
skulle vara arbeten som inte var angelägna att få u t
förda, man skulle betala till ortens lägsta grovarbe-

T.h: Bröderna A rvid  och W iktor H öglander på  väg till väg
arbete i B ock  träsk, Sorsele, 1930-talet.
Nedan: A K -arbetare och kockor sam lade vid förläggning i 
L jusvattnet, Ekträsk, 1934. F o to  i Skellefteå museum.



tarlön. Det var naturligtvis inte lätt, människorna 
från städerna fick åka u t på landet för att bygga vä
gar och torrlägga mossar i ödemarken, de fick bo i 
baracker o.s.v. Det var inte lätt att leva på den lö
nen och att skicka hem något till familjen. Även 
om det skapade sysselsättning, var det mycket om
diskuterat med dessa förkättrade arbeten. Ordet 
»nödhjälp» klingade inte vackert, men det stod kvar 
under hela 1920-talet. Arbetarrörelsen var emot,

för att det var ett så dåligt system. Det var ett un 
dantagssystem med mycket låga löner.

Den fulla sysselsättningen och arbetarrörelsen

— Jag ska inte säga att vissa ville hålla en viss ar 
betslöshet, men i vart fall fick man inte skapa över

ARBETSLÖSHET

Vintern 1908/09 genomfördes den första riks
omfattande arbetslöshetsräkningen. Drygt 40% 
av rikets befolkning omfattades av räkningen. 
Arbetslöshetsräkningen genomfördes främst i 
städer, större samhällen och i landskommuner 
med en industriell karaktär. I Västerbottens län 
omfattade räkningen endast två kommuner, 
nämligen Umeå stad och Umeå landskommun, 
motsvarande knappt 15% av länets befolkning.

Resultatet från räkningen visade a tt Väster
botten (Umeå stad och Umeå landskommun) 
hade 318 arbetslösa. Riket som helhet befanns 
ha 20.106 arbetslösa. Siffrorna kan för Väster
bottens del ej anses vara särskilt representativa.

Arbetsmarknadsläget var kärvt 1921. Då be
fanns 673 arbetare vara utan arbete. Det var 
dock endast i Bureå kommun man betalade ut 
kontant arbetslöshetsunderstöd. Nödhjälpsar- 
beten ordnades i Umeå stad, Umeå landskom
mun samt i Bureå.

Antal ansökningar om arbete hos arbetsför
medlingen steg dramatiskt från 1930. Då gick 
det 162 ansökningar på 100 lediga platser i 
Västerbotten. Riksgenomsnittet samma år var 
178. 1935 steg den siffran i Västerbotten till 
525 ansökningar på 100 lediga platser, och över
träffas bara av tre andra län: Göteborg och Bo-

a n ta l a rb e ts lö sa

V ä s te r b o tte n  to ta l t

-  U M E Å  A -reg
'  S K E L L E F T E Å  A -reg

-  L Y C K SE L E  A -reg1 0 0 0 -

7 6 81 9 5 6 6 1 66 7 1 1 1 9 8 6

hus län, Gävleborgs län samt Västernorrlands 
län.

Efter andra världskriget blir arbetsmarkna
den i Sverige och i Västerbotten klart bättre. 
Under 1940-talet fanns det fler lediga jobb än 
det fanns arbetskraft.

Under 1960-, 70- och 80-talen har arbetslös
heten för varje konjunktursvängning ökat något. 
1966 var drygt 1% arbetslösa. De senaste åren 
har arbetslösheten pendlat mellan 3 och 3,5%. 
I fjällkommunerna var den tidvis upp emot 
6 -7%, medan arbetslösheten i umeåområdet 
legat på 2 -3%.
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efterfrågan på arbetsmarknaden. Det var den kon
stellationen mellan arbetarrörelsen och de borgerli
ga. Idag har alla accepterat den fulla sysselsättning
en. År 1933 fick vi de nya reglerna i arbetslöshets- 
kommissionen, och då blev det »beredskapsarbeten» 
till den öppna marknadens löner, och det kunde i 
princip vara vilka arbeten som helst. Det systemet 
kan man säga står kvar ännu.

— Socialdemokraterna drev frågan, men det var

ganska lätt att få med framförallt de frisinnade, se
dermera folkpartiet. Framförallt hade då den eko
nomiska teorin helt omvärderat den gamla klassiska 
skolan, som gick u t på a tt man fick rätta sig efter 
konjunkturvågor. Får du en konjunkturnedgång 
blir det arbetslöshet, då skall lönerna sjunka och så 
småningom blir det balans igen och då går lönerna 
återigen upp. Denna skola hade gehör ända fram 
till 1930-talet. Sedan kom ekonomen Keynes, som

B ockträsk, Sorsele, 1937.
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BEREDSKAPSARBETE OCH UNGDOMSLAG
Socialdemokraterna försökte i böljan av 1930- 
talet avskaffa de förkättrade nödhjälpsarbetena 
och ersätta dessa med produktiva statsarbeten 
med vanliga löne- och arbetsvillkor. En motion 
i riksdagen avslogs, men efter den socialdemo
kratiska valsegern 1932 avskaffades nödhjälps
arbetena för gott 1934.

Det är viktigt att notera den principiella skill
naden mellan reservarbeten/nödhjälpsarbeten 
och de nya beredskapsarbetena. Vid beredskaps
arbeten skulle avtalsenliga löner, d.v.s. samma 
som vid normala jobb, utgå. Angelägna arbets
objekt skulle ha företräde och de skulle vara 
allmännyttiga. Man öppnade nu också möjlig
heten för andra arbetsuppgifter, till skillnad från 
reservarbetena som uteslutande avsåg manuellt 
grovarbete.

Beredskapsarbeten anordnas för a tt skapa 
sysselsättning för personer som har svårt att 
finna arbete på den öppna marknaden och för 
att stimulera efterfrågan i lågkonjunktur.

Under budgetåret 1983/84 infördes en garan
terad rätt till beredskapsarbete för arbetslösa 
som riskerar att bli utförsäkrade från arbetslös

hetskassan.
AK-arbetena och beredskapsarbetena bestod 

länge främst av bygg- och anläggningsarbeten 
(s.k. investeringsarbeten) och skogligajobb. Med 
en förändrad arbetsmarknad och med kvinnor
nas allt större deltagande i arbetslivet har också 
beredskapsarbetena ändrat karaktär. Bered
skapsarbeten har anordnats för a tt ge ungdo
mar möjlighet till praktik och med nytt arbets
innehåll för kvinnor.

Under senare år har beredskapsarbetena om
fattat — förutom investeringsarbeten — skogs
vård, naturvårds- och fornvårdsarbeten, arbete 
inom kulturområdet samt inom offentlig tjäns- 
te- och servicesektor.

I januari 1984 infördes ungdomslagen. Sedan 
dess är alla 18—19-åringar garanterade minst 
halvtidsarbete.

Ungdomslagsanställningar förekommer hos 
statliga myndigheter, hos kommuner, landsting 
och hos kyrkan. Strävan är a tt finna arbetsupp
gifter som så nära som möjligt anknyter till ung
domarnas kunskaper och utbildningsinriktning.

hade en helt annan uppfattning. På 1930-talet fick 
vi Stockholmsskolan, de var helt bundna för Key
nes’ idéer. Den skolan bestod av Bertil Ohlin, Alf 
Johansson, Gunnar Myrdal m.fl. Den grundläggan
de idén var att om inte den fria marknaden kunde 
upprätthålla efterfrågan för att skapa full syssel
sättning, så får staten och det allmänna gå in med 
medel och tillse att skapa full sysselsättning. Det 
var den idén som föddes under 1930-talet, vilken 
sedan accepterades av praktiskt taget alla länder.

— Både teorin och den praktiska politiken börja
de verka under Wigforss’ tid som finansminister, då

flödade pengarna. Sverige var ett av de få länder 
som kunde visa att teorin höll streck i praktiken. 
Det allmänna kan genom att öka den totala efter
frågan på varor och tjänster i samhället skapa bätt
re sysselsättning och hålla arbetslösheten borta.

Utan Keynes hade vi inte haft välfärdsstaten, 
även om det idag finns delade meningar om det 
bland ekonomer. Genom att motarbeta arbetslös
heten skapades välfärd. Det säger sunda förnuftet. 
Om alla arbetar och skapar nyttigheter vad gäller 
både varor och tjänster, måste välståndet stiga.

— Bertil Ohlin förde en diskussion under 1930-
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NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING
Jordbruket var under lång tid länets domine
rande näring. Västerbottens kolonisering och 
uppodling gick under 1700- och 1800-talet 
hand i hand. Det var med hjälp av en aktiv upp- 
odlingspolitik som inlandet koloniserades un
der 1800-talet. Det för odling kärva klimatet i 
inlandet bidrog till framväxten av en mängd bi
näringar, vilka hade betydelse för inlandets för
sörjning, såsom bärplockning, jakt och fiske, 
och för avsalu skinn, tjära, pottaska, träkol etc.

Den säsongvisa kombination jordbruk och 
skogsbruk var ett villkor för överlevnad. Efter 
hand som skogsbruket rationaliserades och me
kaniserades, övergick man till helårsanställd ar
betskraft och möjligheterna för inlandets små- 
jordbrukare till externa inkomster försämrades. 
Rationaliseringen av skogsbruket är en av de 
större omvälvningarna för inlandet under mo
dern tid. Den traditionella naturahushållningen 
undanträngdes alltmer av löneinkomsterna. I 
Västerbottens inland gick den utvecklingen i 
vissa avseenden väldigt fort. Det visar inte minst 
utflyttningen och arbetslösheten. Samtidigt 
som denna utveckling ägde rum, växte industri-

och servicesektorn i länet, dock inte så kraftigt 
a tt dessa sektorer kunde överta den lediga ar
betskraften i samma takt som den friställdes. 
Länet fick då dels en kraftig utflyttning till 
främst mellansverige, dels en överflyttning av 
arbetskraften inom länet från de areella näring
arna till industri och service.

Det är under 1960-talet som vi återfinner 
den offentliga sektorns starka expansion och 
den kvinnliga arbetskraftens definitiva intåg på 
arbetsmarknaden.

(%)
iO O - j

9 0  -

8 0 -

P r iv a t  o c h  
o f f e n t l ig  se rv ice  
o c h  t jä n s te s e k t o r

6 0 -

5 0  -

"  I n d u s t r i  o c h  g ru v o r3 0 -

2 0 -

J o r d -  o c h  s k o g s b r u k

820: 1 9 4 5 1 9 7 0 ;

talet där han talade mycket om överfull sysselsätt
ning. Han menade att vi måste ha ner arbetslöshe
ten till 3%, men att vi inte skulle acceptera den ar
betslösheten heller, utan den skulle korrigeras med 
flyttningar och omskolningar av människor. Det 
var det som sedan följdes av den Rhen-Meidnerska 
politiken. De var duktiga påbyggare av Keynes.

— Keynes såg inte konflikten mellan full syssel
sättning och inflation. Den fanns ju inte i prakti
ken, den upplevde vi inte förrän efter andra världs
kriget. Det var då man kom fram med den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken, som skulle ta hand om

den arbetslöshet som uppstod, man sade att man 
skulle duscha bort arbetslösheten genom flyttning, 
omskolning, tillfälliga beredskapsarbeten och lik
nande. Framförallt skulle det vara arbeten som inte 
skapade importbehov, man talade om importsnåla 
arbeten. Mycket talar för att även den teorin är rik
tig, svårigheten är bara att balansera medlen. F lytt
ningen som vi startade accepterades inte av folket 
i Norrland, förutom under de första åren. Å andra 
sidan accepterar folk icke arbetslöshet sedan de 
sett att den inte behövs. Det var annorlunda under 
1930-talet, då trodde man att den behövdes, det
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FRÄN ARBETSLÖSHETS- TILL 
ARBETSMARKNADSPOLITIK

Synen på arbetslöshet och statens ansvar för ar
betsmarknaden har förändrats sedan sekelskif
tet. Arbetslöshet betraktades länge som något 
självförvållat. Inte heller skulle samhället för
söka påverka arbetsmarknaden. Arbetslöshet 
ansågs uppstå då lönerna blev för höga, d.v.s. 
då lönekakan inte räckte till alla. Lägre lön och 
fler skulle få arbete.

I böljan av seklet vann nya uppfattningar ge
hör. Köpkraften i samhället sågs som avgörande. 
För låg köpkraft i förhållande till vad man för
mådde att producera skapade arbetslöshet. Man 
skulle därför stimulera ekonomin och därmed 
köpkraften i lågkonjunktur.

Fram till 1930-talet var strävan att balansera 
varje års statsbudget. Kravet på årsbudgetbalans 
övergavs formellt budgetåret 1933/34. Därefter 
accepterades budgetunderskott i lågkonjunktur 
för att finansiera offentliga arbeten för att hålla 
uppe konsumtionen. Vid högkonjunktur skulle 
överskottet täppa till de hål i statsfinanserna 
som uppstått i lågkonjunktur.

Under andra världskrigets slutår tillsattes en 
utredning för efterkrigsplanering, den s.k. Myr- 
dalskommissionen. Dess arbete utvecklas sedan 
i det socialdemokratiska partiets efterkrigspro- 
gram i »de 27 punkterna». De tre huvudpunk
terna i detta program var: 1) full sysselsättning, 
2) rättvis fördelning och höjd levnadsstandard, 
och 3) större effektivitet och mer demokrati i 
näringslivet.

Programmet var starkt influerat av den eng
elske ekonomen Keynes’ idéer och fick stor be
tydelse för arbetsmarknadspolitiken under ef
terkrigstiden. Keynes menade, i korthet, att 
man kunde minska arbetslösheten genom att 
med offentliga investeringar höja konsumtio
nen. Grundproblemet var enligt Keynes samhäl

lets tendenser till överproduktion samtidigt 
som arbetslösheten förorsakades av för små in
vesteringar i förhållande till sparandet (jfr dis
kussionen om budgetbalans och offentliga arbe
ten ovan).

Debatten om svensk ekonomi och arbets
marknad präglades länge av kollisionen mellan 
målen låg arbetslöshet och stabilt penningvärde. 
Tankar om låga löner och viss »acceptabel» ar
betslöshet som medel att bekämpa inflationen 
avvisades framför allt av LO. I stället presente
rade LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf 
Meidner en modell där kraven på hög sysselsätt
ning, höga löner och låg inflation kunde för
enas.

Den »Rehnska modellen», som den kommit 
att kallas, förordade en stram ekonomisk poli
tik där bl.a. företagsvinsterna skulle hållas nere 
för att minska riskerna för inflationsdrivande 
konkurrens om arbetskraften. I modellen in
gick också den solidariska lönepolitiken samt 
en rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspoli
tik. Mest omdebatterat blev förslaget om soli
darisk lönepolitik. Kritikerna menade att ar
betskraften skulle hållas rörlig genom fri löne
bildning. Det ligger då i löntagarens eget intres
se att flytta för att få bättre lön. Den solidaris
ka lönepolitiken syftar till att genom centrala 
löneförhandlingar minska löneskillnaderna mel
lan olika företag och branscher. I de delar av 
näringslivet som inte kunde bära en högre löne
kostnad framtvingas därigenom rationalisering
ar eller t.o.m. nedläggningar av olönsamma en
heter. På så sätt frigörs arbetskraft till de bär
kraftiga delarna av näringslivet. En bärande tan
ke och en förutsättning för den solidariska löne
politiken var att samhället skulle ta de kostna
der som åsamkas individen för exempelvis u t
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var ett gissel som man trodde att det inte gick att 
göra något åt. Det var Keynes’ stora idd som löste 
det problemet.

bildning till nytt yrke eller för flyttning till 
ny tt jobb. Den rehnska modellen utgör allt se
dan mitten av 1950-talet en av hörnpelarna i 
»den svenska modellen».

Det är svårt a tt avgränsa de insatser som på
verkar arbetsmarknaden. Mycket i den ekono
miska politiken som helhet innehåller syssel- 
sättningspolitiska inslag. Så kan också bostads
politik, försvarspolitik, utbildningspolitik etc. 
innehålla inslag av sysselsättningsfrämjande åt
gärder.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bru
kar indelas efter sitt syfte. Man talar om:

Anpassningsåtgärder är i första hand plats
förmedling, utbildning och rörlighetsanpassad 
politik.

Sysselsättningsskapande åtgärder är bered
skapsarbeten, ungdomslag, tidigarelagda statliga 
investeringar, lokaliseringsstöd, sysselsättnings- 
stöd och IKS-verksamhet. Många av de syssel
sättningsskapande åtgärderna hör dock till re
gionalpolitiken, t.ex. lokaliseringsstödet.

Socialt motiverade åtgärder är åtgärder rikta
de mot personer som på grund av arbetshandi- 
kapp har svårigheter att komma ut på arbets
marknaden.

Rätten till arbete förknippades med rätten 
till arbete på den svenska arbetsmarknaden som 
helhet. Utbildning och rörlighet blev nyckelbe
grepp under större delen av efterkrigstiden — 
utbildning av arbetskraft för att anpassa utbu
det till efterfrågan; rörlighetsstimulerande åt
gärder för att jämna ut regionala skillnader. Un
der 1970-talet dämpas de rörlighetsstimuleran
de åtgärderna till förmån för utveckling av sys
selsättning inom regionen. Man inriktar sig på 
regionalpolitiska åtgärder och sysselsättnings- 
subventioner.

Västerbotten under 1940-talet

— Det var ett genuint jordbrukslän där det fortfa
rande var lönsamt att driva småjordbruk. Jag hade 
erfarenheter från det svaga Småland och det rika 
Skåne. Jag tyckte nog att jordbruket var väl så u t
vecklat i Västerbotten som i Småland, men det är 
klart att det inte kunde jämföras med det skånska 
storjordbruket. Det fanns fina jordbruk på ume- 
slätten och uppåt Skellefteå längs älven. Det andra 
var att man hade en väl utvecklad småindustri, och 
vissa stora företag. Det var Bowaters i Umeå, och 
Boliden i hela norra Västerbotten med gruvor och 
smältverk. Det var god sysselsättning och låg arbets
löshet under hela min tid där. Vi hade mycket få 
beredskapsarbeten igång på den tiden i Västerbot
ten. Det behövdes helt enkelt inte. Flyttningen sö
derut hade böljat och man hade redan då börjat 
diskutera den i Västerbotten. Men utflyttningen 
var inte stor eller farlig, man sade »Från Västerbot
ten behöver man inte flytta, vi klarar nog våra pro
blem själva». Och så såg det ut. Jag upplevde Väster
botten som ett mycket rikt län. Jag tjusades av na
turen i fjällen. Jag lärde känna Norrland inifrån och 
det hade jag en väldig nytta av som chef för AMS. 
Jag var en av de få som kunde Norrland, utöver mi
na kollegor däruppe.

Rörlighetens välsignelse

-  Jag var delvis påverkad av Keynes, men framför
allt av Rhen-Meidner, som kommit med sin ide om 
den rörliga arbetsmarknadspolitiken. Märk väl »rör
lig», som inte bara geografisk — den omfattar många 
andra medel, inte minst den yrkesmässiga omskol
ningen som sedan blivit en mycket stor sak.

— Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift var att 
tillgodose efterfrågan på arbetskraft som strömma-
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Thyra H öglund (gift Kvarnbrink) arbetade m ed lärarförmed 
ling, sta tistik  och som  kassaredogörare.

L ydia  L indberg var föreståndare vid den  kvinnliga avdel
ningen (vilket hon blev 1935). H on hade redan 1920  börjat 
biträda arbetsförm edlingen m ed vissa görom ål.

Gullan S jöström  (gift Brännström ), d irek törens sekreterare. 
Ulla Högberg i bakgrunden.

Bilderna på denna sida är samtliga från arbetsförm edling
ens huvudkon tor i V ästerbotten . V id den här tiden  — 1940- 
ta lets början  — arbetade cirka tio personer på arbetsförm ed
lingen i Umeå, som  då hade sina lokaler spridda över hela 
staden. H uvu dkon toret låg dock kvar på  N ygatan 22.

Andra världskriget förde m ed sig många nya arbetsupp
gifter. Den enda m yndigheten  m ed decentraliserad organisa
tion var A rbetsm arknadskom m issionen. G enom  sina för
medlingar fick den därför flera uppdrag a tt  sköta. Gullan 
Brännström, som  tillhörde »staben» i Umeå, berättar:

»... d e t var hela beredskapen för a tt  sköta alla m ilitär
ärenden. Vi skulle y ttra  oss från länsarbetsnämnden över al
la ansökningar om  anstånd, hem perm itteringar, uppskov.

K jell N ordbrandt, arbetsförm edlare vid den manliga avdel
ningen.

D e t var skogsarbetarkort, d e t var kolarkort. D e som  kolade  
fick anstånd från d e t militära. Yrkesfiskare kunde också få 
det. D e t lades upp e t t  register över hela d e t västerbottn iska  
jo rdbru ket. Sverige var indelat i s.k. arbetsblock. V i hade 
fö rteckn a t varenda människa och varenda djur som fanns på  
gårdarna. D e t var blockledare som  sa tt på  länsarbetsnämn
den som basade över detta . För oss som  arbetade på arbets
förm edlingen b e tyd d e  alla u ppgifter inför kriget en enorm  
sammanhållning. V i arbetade lördagar, söndagar och t.o .m . 
långfredag.»

A rbetsförm edlingen  fick också till uppgift a tt  ta em o t 
flyktingarna. Man ordnade läger och skaffade dem  arbete.
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de in till arbetsförmedlingarna. Redan då begrep 
jag att turismen kanske skulle vara den mest hållba
ra näringen på lång sikt för inlandet. Jag var redan 
då ibland lite skeptisk till att få upp sydsvenska fö
retag. De erfarenheter jag fick från Västerbotten 
satsade jag sedan hårt på när vi kom att sköta loka
liseringspolitiken. Många av satsningarna på vägar 
och hotell kommer från AMS, hela Tärna—Hem- 
avanområdet t.ex. Det området följde jag sedan 
och såg att det var den enda kommun i Västerbot
ten som år efter år inte hade kontinuerlig avflytt
ning. De höll sitt befolkningstal. Det var turismen 
som årligen skapade fler sysselsättningstillfällen, 
ingen tvekan om det.

- Vi var inte så många på arbetsförmedlingen i 
Umeå på den tiden. Vi hade i Umeå en kvinnlig och 
en manlig avdelning och en för ungdomar. På hela 
arbetsförmedlingen i Umeå var vi mindre än tio 
personer. Avdelningskontoret i Lycksele hade tre 
tjänstemän, i Vilhelmina fanns två. Vi hade flera 
enmanskontor i Storuman, Sorsele o.s.v. Men vi 
började redan då att så smått flytta folk söderut.
- Redan då! Det har varit m itt liv. Samtidigt vill 

jag säga att det finns ingen som gjort så mycket för 
a tt skapa sysselsättning i norrlandslänen som AMS 
när vi skötte lokaliseringspolitiken och beredskaps
arbetena. Inga andra gjorde någonting! Vi hittade 
på än det ena och än det andra. Vi myntade uttryc
ket »över femtio år ska ingen behöva flytta söder
ut». Om det blev nödvändigt, skulle vi i stället ord
na beredskapsarbeten på orten. I södra Sverige fick 
jag försvara alla dessa arbeten i Västerbotten, vägar 
som byggdes som beredskapsarbeten o.s.v. Men frå
ga bilskattebetalarna nere i södra Sverige! Jag blev 
hudflängd när jag kom ner till Skåne. »Du din dum- 
mer lägger ju alla pengar däruppe!» Jag fick försva
ra, och jag fick inte hjälp av någon.

Förmedling utan medel

-  Arbetsförmedlingen hade på den tiden inga me
del. Möjligen kunde vi betala en resa söderut, men 
flyttningsbidrag fanns inte, hjälp till utbildning

STATEN GÄR IN

Nackdelarna med 1934 års arbetsförmedlings
lag och splittringen på flera huvudmän (kom
muner, landsting och hushållningssällskap) gjor
de det svårt för arbetsförmedlingen att klara av 
de krav som ställdes på dem vid andra världskri
gets utbrott. Med stöd av tjänstepliktlagen för
statligades arbetsförmedlingen provisoriskt år 
1940. Arbetsmarknadskommissionen (AMK) in
rättades som chefsmyndighet. För att klara dels 
de ordinarie uppgifterna och dels de uppdrag 
som de tilldelats på grund av kriget, byggdes ar
betsförmedlingen kraftigt ut. Arbetsförmed- 
lingsstyrelserna i de olika länen blev länsarbets
nämnder, vilka gavs två huvuduppgifter: leda 
arbetsförmedlingen inom länet, samt vara sta
tens regionala arbetsmarknadsorgan.

Nya kontor tillkom, och ändamålsenliga lo
kaler skapades. Dessutom tillkom olika special
förmedlingar som ungdomsförmedling, tjänste
mannaförmedling och arbetsvårdsexpeditioner.

Å tta år senare, 1948, kom det definitiva för
statligandet. Arbetsmarknadskommissionen 
(AMK) blev ämbetsverk och fick namnet Ar
betsmarknadsstyrelsen (AMS).

fanns inte, beredskapsarbeten fick inte beslutas på 
orten, inte ens länsarbetsnämnden fick besluta för
10.000 kr utan att det skulle ner till AMS. När jag 
sedan blev chef för AMS, var en av de första saker 
jag gjorde att decentralisera medlen till beredskaps
arbeten.

— Vi skapade något som hette T-arbeten under 
slutet av 1950-talet. Länsarbetsnämnden ägde rätt 
att skapa tillfälliga beredskapsarbeten där de ansåg 
att det behövdes. De lokala ombuden fick sköta 
detta själva, men det fick inte vara vilken arbets
kraft som helst, utan det skulle vara de som inte 
kunde flytta, alltså de gamla. Det småfuskades lite 
med det där, särskilt ute på landsbygden.
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Som generaldirektör för AMS

Efter några mellanspel på andra håll blev sedan 
Bertil Olsson generaldirektör för AMS under åren 
1957 -72. Under dessa år händer det ofantligt myc
ket på det här området.

- Vi var nästan aldrig oeniga om de stora beslu
ten i arbetsmarknadsstyrelsen. Det gjorde att det 
blev lätt att arbeta med arbetsmarknadspolitiken. 
Den hade gehör överallt. Även politiskt. Det var ba
ra en och annan gång som Heckscher och Holmberg 
angrep mig. En gång angrep de mig hårt i en inter- 
pellationsdebatt, det var när vi hade startat med lo
kaliserings- och regionalpolitiken. Det senare är av 
intresse för Västerbotten. Vi använde beredskaps
arbetena till att bygga industrihus. Så startade loka
liseringspolitiken. Det första lokaliseringsärendet 
var ett potatislager norr om Skellefteå. Det kostade
25.000 kronor och det fanns inga pengar, det blev 
ett beredskapsarbete. Det var två år innan den loka- 
liseringspolitiska utredningen kom. Det tog fart 
med besked att använda pengar på det viset. Det 
var därför jag blev angripen i interpellationsdebat- 
ten. Jag skulle ha förskingrat 50 miljoner kronor 
genom att vi startat arbetet innan utredningen var 
klar. Det ryktet spred sig snabbt. Jag hade alltså an
vänt de pengarna för att bygga industrihus till kom
munerna, samtidigt som det pågick en utredning 
om lokaliseringspolitiken. Det är klart att det var 
på gränsen, men det var inte olagligt. Jag hade un
derrättat både regering och utskott utan erinran.

— För att klara lokaliseringspolitiken ordnade 
jag ett samarbete med bankerna. Det blev så att vi 
betalade ut lokaliseringslånet respektive bidraget 
till banken, från vilken sedan de som fick dessa 
pengar kunde hämta u t dem. Det betydde att ban
kerna fick en viss ränta. Den uppskattades av ban
kerna och på det viset köpte vi deras företagseko
nomiska expertis. Vi behövde inte lägga upp någon 
egen. Det var ett gott exempel på praktiskt samar
bete där vi köpte tjänster, det var billigt för oss, en 
fördel för bankerna, men framförallt fick vi ban
kerna att intressera sig för lokaliseringspolitiken. 
Både utskott och regeringen accepterade den kon

struktionen. Utöver det, med den rätt vi hade, an
vände vi alla övriga arbetsmarknadspolitiska medel 
för att stödja lokaliseringen. Där var framförallt u t
bildningen viktig. När vi exempelvis fick upp Algots 
till Västerbotten, fanns det inga sömmerskor där, 
då fick vi utbilda kvinnorna på orten och ge dem 
en kurs och betala för det. På det viset kombinera
de vi många olika medel. Det är inte bara att ge 
pengar, det går inte. Bland det bästa vi gjorde var 
att vi med 50% statsbidrag byggde industrilokaler 
åt kommunerna. Sedan fick kommunen hyra ut 
dem till hugade spekulanter. Men för att det skulle 
vara bidrag sade vi: »När ni nu tar hyra, så får ni dra 
av den delen som AMS har givit i bidrag.» Det be
tydde att företagen fick en billig hyra, och det loc
kade naturligtvis många. Framförallt var det företa
gare på orten, men även en och annan som flyttade 
upp.

Investeringsfonderna

— Vi började med investeringsfonderna under 1950- 
talet. Företagen kunde avsätta en del av sin vinst i 
investeringsfonder. Pengarna fick sättas in på ett 
räntelöst konto på Riksbanken, pengarna skulle stå 
inne i fem år utan att röras, å andra sidan behövde 
de inte betala skatt för den delen av vinsten.

Arbetsmarknadsstyrelsen tilldelades uppdraget 
som tillsynsmyndighet. Om arbetsmarknadsstyrel
sen ansåg det lämpligt ur sysselsättningssynpunkt, 
kunde man lösa upp fonderna tidigare och behålla 
skattefriheten. Under de första åren blev det inget 
av med det. Jag upptäckte vilken makt vi egentli
gen hade här. Första gången investeringsfonderna 
användes i dessa sammanhang var 1958. Företagen 
var förtjusta och framförallt var det ett snabbt sätt 
att få loss pengar. De var till och med snabbare än 
våra beredskapsarbeten. Tidsmomentet är A och O 
i all arbetsmarknadspolitik. Ofta går det för trögt. 
Penningpolitik med ränteändringar o.s.v. tar ett 
halvår innan den verkar på sysselsättningen. Om du 
för finanspolitik är det ändringar i budgeten en 
gång om året. Men arbetslösheten kommer inom

176



några veckor, du kan inte vänta. Många som inte 
sysslat med arbetslöshet begriper inte detta, vare 
sig politiker eller ekonomer.

- Investeringsfonderna var mycket lyckade. De 
var ett oerhört effektivt medel. Det var pengar vi 
inte bara kunde använda regionalt utan även på or
ten. Nu har effekten av investeringsfonderna fus
kats bort genom att man släppte dem generellt på 
senare tid.

Press på företagen

Om Volvo frågade om de kunde använda sina in
vesteringsfonder för a tt bygga ut i Göteborg, ställ
des som villkor att de även måste bygga u t i Umeå 
eller något annat ställe där det fanns arbetslöshet.

— Precis så använde vi fonderna. På den tiden var 
det sådan överefterfrågan och brist på arbetskraft i 
södra Sverige att det gick att lirka med företagen. 
Nu har förhållandena ändrats, men på det viset fick 
vi upp en del av de sydsvenska företagen till de nor
ra delarna av landet. Jag tror att alla företag vi lyc
kats få norrut är köpta med investeringsfonderna. 
Det var ett medel som företagen accepterade. Det 
är klart a tt det ingrep en aning i den fria konkur
rensen, men man kan inte ha både total fri konkur
rens, ingen arbetslöshet och ingen flyttning, det går 
inte ihop.

Alla Måste Söderut

— Jag har inte myntat begreppet »Alla Måste Söder
ut», men jag erkänner att i praktiken var det så. På 
1910-talet när jag föddes var 50% av vårt folk sys
selsatt i jordbruk och angränsande näringar. Idag är 
det 5%. Det är den snabbaste överflyttningen från 
en näring som någon generation upplevt. Vi upplev
de detta konkret i arbetsmarknadsstyrelsen under 
många resor i Norrland. Det var en resa 1962 där vi 
genom kommunalmän, fackligt folk och arbetsgiva
re fick uppleva att flyttningarna inte kunde fortsät
ta  som de gjorde. Vid det första sammanträdet ef-

L yckseles andra stora lokaliseringsindustri blev A SSA  
Stenm ans, som  19 6 7  fick lokaliseringsstöd och utbildnings
bidrag. A lfa Laval hade tidigare börja t sin p ro d u k tio n  av 
vägmärken och skyltar.

Tillverkningen av lås f ly tta d es  upp från Solna, där de  
anställda vid lycksele fabriken fick utbildning, m edan  
fabrikslokalerna uppfördes. D e flesta hade ingen verkstads- 
vana, utan hade tidigare sysslat m ed jord- och skogsbruks- 
arbete. Många kvinnor fick arbete. B ilden visar en interiör 
från av avdelningarna på  A SSA  Stenm ans. F oto  Erling 
W ikström, VK.

ter hemkomsten föreslog jag att vi måste ha medel 
som verkade i motsatt riktning. Efter det började vi 
bygga lokaler åt kommunerna, den första var det 
här potatislagret utanför Skellefteå. Det gick på 
några veckor att fatta de besluten. Vi sade: »Vi 
måste visa att vi kan göra något som går i den andra 
riktningen». Motivet var kanske inte att vi trodde så 
mycket på möjligheterna, men vi måste få gehör 
för den positiva flyttningen. Ungdomarna måste vi 
locka till arbeten som fanns söderöver, men AMS 
skulle även visa att det gick att göra något i den 
andra riktningen. Det är inte två motsatta saker, 
utan två grenar av samma träd. Vi hjälpte kommu
nerna på det sätt jag berättat, men det var oerhört 
få företag vi fick upp till inlandet. E tt av de få bra 
exemplen var ASSA Stenmans i Lycksele, som 
finns kvar ännu i denna dag.
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— Jag hade informerat alla länsarbetsdirektörer 
att de måste hjälpa till i flytten av företag norrut. 
Stenmans var ett av dessa företag i Eskilstuna som 
hade en ständig brist på arbetskraft. Länsarbetsdi
rektören där sade till dem: »Ska ni inte ta och flyt
ta norrut?» Lycksele kom på förslag. Vi ordnade en 
resa dit med bolagets direktör. Vi skulle gå in i en 
av dessa industrilokaler, han synade låset och där 
stod »ASSA Stenmans» och han blev eld och lågor. 
När han åkte därifrån, efter lockelser med investe
ringsfonderna, hade de bestämt sig.

— Utvecklingen har gått oerhört snabbt. Industrin

Arbete för inlandet
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löste jordbrukets och skogens problem genom att 
dra till sig människorna därifrån. På 1940-talet ha
de vi 40% i industrin, 20% i skog och jord, service
näringarna tog de resterande 40%. Idag är industrin 
nere i 25%. Det är inte längre industrin som drar 
till sig folk. Samtidigt är det industrin som är lämp
ligast att lokalisera. Det som återstår att lokalisera 
är då servicenäringarna, som förmodligen kommer 
att sysselsätta 60% eller mer om femton till tjugo 
år. Men det är så mycket svårare att lokalisera ser
vice än varuproduktion. Folk, även i Västerbotten, 
måste börja tänka i de termerna.

Vad hände när visionen skulle bli verklighet i Väs
terbottens inland? Frågan rymmer tusen olika och 
komplicerade svar, men några entydiga svar finns 
inte. Att Västerbottens inland förlorat 25% av sin 
befolkning sedan 1960 kan vara ett bestickande 
svar, ett annat är att utan visioner och arbetsmark
nadspolitik hade inlandet under samma tid kanske 
förlorat dubbelt så mycket folk. Men utan tvekan 
är det så att inlandet har fått betala ett högt pris 
för övergången från skogs- och jordbrukssamhälle 
till industrisamhälle.

Sixten Eriksson var föreståndare på arbetsförmed
lingen i Sorsele från 1951 till 1983. Från böljan var 
han skogsarbetare som körde timmer med häst. Det 
gjorde han från 1937 och ett tiotal år framåt. Han 
föddes och bodde i Kraddsele, sju mil ovanför Sor
sele. Där hade familjen ett skogshemman. Det var 
på skogen och i viss mån jordbruket de försörjde 
sig. Under vintrarna jobbade de i egen skog och sål-

Sixten  Eriksson och Lennart Fjell vid arbetsförm edlingens 
kon tor i Sorsele titta r på 1971 och 1972 års sta tistik  över 
arbetslösheten. F o to  Jan Hellgren.



Skogsarbetarlag, L ycksele, 1 930-talet. 
L änsarbetsnäm nden ordnade matlag- 
ningskurser för kockor som  sedan  
skulle sköta m athållningen u te i skogs
kojorna.

de virket. Det gick ihop, men på den tiden var det 
inte så stort behov av pengar, trots att familjen ha
de tio barn.

Sixten Eriksson hann med åtskilliga turer med 
häst i väglöst tillstånd ner till Sorsele för att hämta 
varor. På vintern körde han på is, under sommaren 
var det båttrafik längs älven. När han körde häst 
under vintern, tog turen en vecka. Han hade last i 
form av kö tt och fågel som byttes i Sorsele till salt, 
mjöl, socker och foderhavre.

Gården hade gått i arv från hans farfars farfars 
tid, han var den förste nybyggaren under 1700- 
talet.

Vid slutet av andra världskriget blev Sixten ska
dad i timmerskogen. Han kom under ett timmerlass, 
bröt benet och krossade foten. Det läkte, men se
dan fick han fel på lungorna och hamnade på sana
toriet i Hällnäs där han kom att stanna i fem år.

— 1951 såg jag i tidningen att tjänsten som före
ståndare på arbetsförmedlingen i Sorsele var utan
nonserad. Det fanns bara en tjänst där och arbets
tiden varade från tio till ett. Jag visste knappt vad 
arbetsförmedlingen var, men sökte i alla fall och 
fick jobbet. Det blev till att fara ner till Umeå för 
att lära sig arbetsförmedlingsjobbet. Efter fem da
gar ansågs jag vara fullärd.

— På måndag veckan därpå skulle jag placeras i 
Sorsele. Jag fick följa med tjänstebilen från Umeå 
tillsammans med direktören och någon till, för den 
gamle föreståndaren skulle avtackas på kvällen. 
Han var 78 år när han gick i pension.

— Nästa dag, min första arbetsdag, kom jag ner 
till jobbet. Efter en stund kom det en träarbetare 
som var arbetslös och skulle stämpla. Den gamle 
föreståndaren var definitivt inte i form efter avtack- 
ning, och jag fick ta emot. Jag hämtade ortdatum- 
stämpeln för att ställa in den. Den gamle förestån
daren stod och tittade på mig och sade: »Kan du 
ställa in den här stämpeln, då kan du allt!»

- Förmedlingen hade inte en enda egen möbel, 
det var bara till att låna ihop. Jag hade jobbat lång 
tid innan jag fick ett eget skrivbord. Det fick duga 
med ett vanligt köksbord till att börja med. Det var 
en ren förmedling på den tiden. Jag skulle försöka 
få u t folk i jobb. Skillnaden mot nu var att vi stän
digt hade cirka hundra lediga jobb i skogen här i 
Sorsele och inte tillräckligt med folk. Mitt arbete 
handlade om att försöka få tag i folk till de lediga 
jobben. Nu är det tvärtom — det finns folk men ing 
inget jobb. På den tiden gick det aldrig att fylla be
hovet av folk.

— Nästan alla jobb gällde skogsarbete av olika
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-—  500 skogsarbe— >
e f t e r f r å g a s  f ö r  d a g e n  p å  a r b e t s f ö r m e d l i n g a r n a  

i n o m  V ä s t e r b o t t e n s  l ä n .

d ä ra v  20 i B ju rho lm  m ed kringliggande arbetsfö rm edlingsom bud  
12 > B yske 
40 > D orotea 
10 » H örnefors 
82 > Lycksele 
40 > N ordm aling  
25 » Norsjö 
30 » N yåker 
6 > R obertsfors 

20 Skellefteå  
29 > Sorsele 
60 » S to ru m an  
10 » U m eå 
68 i  V ilhelm ina
35 » V ännäs > > »

B ehovet ä r s to rt och angeläget a tt fylla. Du, som kan , ställ D in 
a rb e tsk ra f t till skogens förfogande; e fte rhör på a rbe tsfö rm edling
en  e tt  läm plig t skogsarbete .

I j ä p s a r b c t m ä m n d e n  i  V ä s t e r b o t t e n s  l ä n .

A nnons i V ästerbo ttens F olkblad 31/1  1947.

slag, kockor som skulle vara med i skogen och lite 
byggnadsfolk. Det blev ändå för lite att jobba bara 
tre timmar om dagen, så jag blev kamrer på jord
brukskassan också, jag hade alltså två jobb.

— Det första beredskapsjobbet kom ganska snart, 
det var skogsarbete. Huggarna och brossiarna var 
beredskapsjobbare, men körarna med häst var an
ställda på vanligt sätt. Genom att jag själv kört tim 
mer, visste jag att köraren inte hade någon chans 
att klara sig om han inte fick en riktig brossiare. De 
som skulle u t i beredskapsjobb var gamla och han
dikappade, ingen frisk och fullt arbetsför människa 
skulle få beredskapsjobb på den tiden. Körarna ring
de till mig och beklagade sig. »Det går inte om jag 
inte får en brossiare som duger till någonting.» Jag 
visste att de hade rätt och jag lät dem få just de 
gubbar de pekade ut. Jag kunde ta u t en trettio- 
åring som var fullt frisk och ogift och det var emot 
alla regler. Jag böljade förstå att mitt sätt inte rik
tigt stämde med föreskrifterna. Jag ringde byrådi
rektören på länsarbetsnämnden som skötte detta, 
och han blev fundersam. Tydligen satt länsarbets
direktören vid samma bord, för plötsligt hade han

ryckt åt sig telefonen. Han skällde oavbrutet i minst 
tio minuter. När han till slut måste andas, hann jag 
med att få en syl i vädret: »Jag kan timmerkörning 
bättre än du, jag ger fan i vad du säger!» Sedan lade 
jag på luren. Allt var frid och fröjd hela vintern 
med de brossiare jag plockat ut. Aldrig därefter ett 
ont ord från länsarbetsdirektören. Han var fin på så 
sätt, John Forssén.

I och med att skogen mekaniserades, böljade bola
gen anställa helårsarbetare i skogen och det gjorde 
också att antalet människor som kunde arbeta där 
minskade. Jordbruket minskade i ungefär samma 
takt som skogen.

— Efter bara några år fanns det inte en enda 
plats ledig i skogen. Däremot hade jag folk som 
gick och väntade på att få ett arbete. Det vände 
snabbt.

Fram till dess kombinerades jordbruket på som
maren med skogsarbetet under vintern.

— Den kombinationen försvann, hela vår kultur 
var uppbyggd på den. Det var ett oerhört ingrepp i 
vårt samhällsliv när mekaniseringen kom. Det gick 
så otroligt fort. När vi kom in på 1960-talet var det 
endast ett vi hade att säga på förmedlingen: »Åk sö
derut». Jag fick namnet Sixten Söderut, det var 
m itt gångbara namn i Sorsele.

— Alla flyttningar var inte av ondo, men det är 
klart att många kom illa till. Människorna härifrån 
var inte vana vid det industriella arbetet och det an
norlunda liv som följde med det. Här bestämde 
man över sig själv på ett annat sätt, man jobbade 
med det man själv ville. Ofta fick de flytta långt, det 
var i allmänhet i södra Sverige som jobben fanns. 
Det var de bästa som for.

— Det gick flyttlass varje vecka. På den tiden var 
det så att man måste infordra anbud från olika 
flyttfirmor. Lägsta budet fick flyttningen. Då var 
det en skogsarbetare som hade häst som skulle 
flytta. Han skulle till Småland, och jag begärde in 
anbuden. Nu var det så att hans svåger hade lastbil 
och han hade lägsta anbudet. Allt var frid och fröjd 
till bara någon dag innan han skulle fara — då ring
de han och undrade om han kunde få ta med sig
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M ed skogsbrukets mekanisering , som  sk ö t fart på  1950-talet, fö ljde årsanställningar och färre arbetstillfällen .V intern  
1 9 5 6 - 5 7  sysselsatte storskogsbruket i V ästerbo tten  upp till 10 .000  man. På tre år reducerades siffran m ed 2 .5 0 0  man.

hästen. »Jag ger sjutton i vad du tar med dig, men 
priset får inte ändras». Det skulle gå bra, därmed 
var jag lugn. Det gick inte mer än en vecka, så ring
de det en byrådirektör från länsarbetsnämnden i 
Småland: »Vem är det som har skickat en häst hit! 
Han har skrivit en räkning där det inte går att läsa 
namnteckningen, sedan har han satt en stämpel 
rakt över, det går bara inte att läsa». Det visade sig 
vara jag som skickat hästen. Byrådirektören berät
tade att han för liv och pina försökt att utverka 
flyttningsstöd för hästar, det hade varit hopplöst. 
Han hade varit på AMS i Stockholm tre gånger för 
att förklara saken, men det var nattsvart. »Men du,

du bara flyttar på hästar utan att fråga!» Han hade 
till och med fått tag i ett fotografi på hästen, han 
ville att jag skulle ordna ett fotografi av ekipaget 
för att visa AMS hur man kunde göra. Den här 
skogsarbetaren hade bara gjort en kur till hästen 
som de ställt längst fram på flaket. Bohag fanns på 
resten av flaket och släpvagnen.

— Vi flyttade bort så mycket folk att det knappt 
fanns några kvar som var så pass pigga att de kunde 
göra någonting. Skulle vi ha tag i en sådan, fick vi 
nästan importera.

— Jag hade fått heltidsjobb på arbetsförmedling
en och en assistent i mitten av 1960-talet. Vi kom
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sams med de andra små förmedlingarna i inlandet 
— Åsele, Storuman och Malå — om att vi skulle dis
kutera igenom det hela.

— Vi ville förklara situationen och vad som kun
de komma att hända, och vi skrev ett brev till Bertil 
Olsson på AMS. Han skrev ett svar där han menade 
att det var bättre att han kom upp till oss än att vi 
kom ner. Nu var det tågstrejk just då och Bertil 
Olsson var flygrädd. Hela vintern, våren och som
maren gick. I augusti kom det ett brev där han kal
lade oss till en träff i Vilhelmina. Den dag han lyc
kats utse var första dagen för älgjakten. Det var ju 
för jäkligt, det var bara att avbryta älgjakten och 
fara dit. I Vilhelmina var hela gräddan från länsar
betsnämnden samlad. De hade nog räknat med att 
vi skulle få oss en utskällning, men Bertil Olsson 
var diplomatisk av tusan. Han bara höll med oss he
la tiden. Vid hade rätt och det var inget att fundera 
över. Jag sade åt honom att vi i alla fall måste få ha 
kvar så pass många friska att de kunde bära de dö
da till graven. Han avslutade sammankomsten med 
att säga att han förstod oss så innerligt väl, men att 
vi skulle få lov att acceptera en fortsatt utflyttning 
till dess att balans på arbetsmarknaden uppnåddes. 
Vad som menades med »balans på arbetsmarkna
den» fick vi aldrig veta. Här var det då ingen balans, 
vi hade för länge sedan passerat gränsen för att ha 
balans hos oss.

— Vid vissa tillfällen hade vi över 130 beredskaps- 
jobb igång samtidigt. Felet var att beredskapsjob- 
ben i huvudsak hela tiden låg på manssidan, det var 
ytterst få kvinnor som kunde få beredskapsjobb. 
Från jämställdhetssidan tjatades det mycket om 
det. En gång i februari i mitten av 1970-talet, det 
var över 35 grader kallt, kom det in två kvinnor i 
fyrtioårsåldern på förmedlingen. Jag vill inte påstå 
att de var oförskämda, men de började göra narr av 
mig för att de menade att jag inte dög till att skaffa 
dem jobb. Jag hade en enda ledig plats på en skogs- 
bilväg långt som tusan in i skogen, ett vägjobb. »Är 
inte jag karl till att skaffa dig ett jobb? Det är bara 
att dra på sig byxorna så kan du sticka iväg och 
börja jobba i morgon bittida. Det är ett vägjobb 
och jag vill se om du tar det.» En av kvinnorna skul
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le ta det. I m itt stilla sinne tänkte jag att det inte 
skulle bli av. Det gick en månad och jag hörde inte 
ett ljud. Sedan kom den andra kvinnan in: »Tanten 
hälsar och tackar för jobbet hon fick.» Jag trodde 
fortfarande att det var något djävulskap. Ytterliga
re någon månad senare, när det blivit påsk, fick jag 
höra att kvinnan stannat kvar i vägjobbet hela vin
tern. När jag träffade henne, berättade hon att hon 
aldrig haft det så bra någonsin. Många gånger tror 
jag att vi på förmedlingarna såg för stor skillnad 
mellan man och kvinna när det gällde att skicka ut 
dem i arbete.

Den offentliga sektorn har byggts ut under din 
tid. Det har väl gett en deljobb till kvinnor?

— Naturligtvis är det så, men det är ändå i så liten 
skala att det knappt märks. Det är väl på hemvårds- 
sidan det märks mest. Mot det måste man ställa alla 
kvinnor som blivit friställda från jordbruken, de 
har blivit övertaliga.

Trots allt har ni en del industrier, även om det 
inte låter så på dig.

— Vi har sågen först och främst. Sågen innebar 
att det kom en tro på att det går att överleva. Vi 
har Knutab, som gör små timmerstugor, det har va
rit mycket politiskt bråk om det. SAF AC, den 
skyddade verkstaden, betyder en hel del. Den bör
jade som en likkistefabrik, men nu gör de möbler 
av olika slag. På senare tid har vi fått en del små fö
retag inom elektronikbranschen som ser mycket 
positivt ut. Vi har en stor hönsgård som levererar 
ägg till hela kommunen och även till Storuman. 
Det böljar också finnas en del mindre företag som 
sysselsätter tre-fyra anställda.

Ni har också haft en del lycksökare?
— Det har vi haft. En kommun som Sorsele åker 

dit hårt på sådana. Vi är ju tvingade att ta  chansen 
på nästan vad som helst. Nordljus var något sådant, 
det var en smålänning som kom hit för att tillverka 
lampor. Det gick åt pipan och kostade kommunen 
stora pengar. Kommunen har åkt dit på en mängd 
kammarrättsdomar för att den gått in för mycket 
för att hjälpa till att få hit industrier, men vad an
nat kan kommunen göra? Kommunen har satsat 
pengar på ett sätt som inte stämmer med lagen, men



det är klart att om kommunen inte tagit alla dessa 
chanser hade det varit ännu sämre än vad det är 
idag.

Vad kan länsarbetsnämnden göra för Sorsele?
— De satsar just nu en hel del på att utbilda män

niskorna inom elektronikföretagen, det är mycket 
positivt för oss. Det är inte frågan om annat än att 
det ger jobb. Under slutet av 1950-talet hade ar
betsförmedlingen svetsutbildning i Sorsele. Den 
blev så populär att vi fick köra tvåskift ända fram 
till a tt utbildningen skulle centraliseras härifrån. 
Hade vi inte haft beredskapsjobben, hade vi aldrig 
kunnat bygga som vi gjort — det finns väl knappt 
e tt officiellt hus eller en industrilokal där AMS inte 
varit med på något hörn. Samma sak med varenda 
vägknut.

Vad kommer att hända i framtiden?
— Från och med nu kan det bara gå åt rä tt håll.
Trots att kommunens befolkning fortsätter att

minska? Trots att befolkningspyramiden är upp- 
och nedvänd?

— Dödssiffran är större än födelsesiffran för att 
vi har så många pensionärer. Men snart måste det 
där jämnas ut.

Men det blir betydligt mindre antal människor.
— Ja. Ändå tror jag på framtiden. Jag tror att vi 

har gått igenom den värsta delen. Då den maskinel
la driften i skogen böljade, fanns det nästan inte en 
enda människa i Sorsele som hade industriell bak
grund. Det tar sin tid, nästan en generation, innan 
det är överstökat.

Albin Gebart var föreståndare för arbetsförmed
lingen i Vilhelmina fram till 1982. Han började sin 
bana inom arbetsförmedlingen 1946 som kontakt
ombud i födelsebyn Järvsjöby, 3,5 mil utanför Vil
helmina. Formellt sett var hans uppgift där a tt hjäl
pa till med kassamarkeringarna, men i första hand 
fungerade han som en kontaktpunkt mellan byn 
och arbetsförmedlingen i centralorten. Järvsjöby 
var vid den tiden en stor by med över 99 jordbruk, 
700 kor och 54 hästar. Idag finns inte en enda häst 
kvar.

- »Vad är det för en kille, var kan man få tag på 
den personen?» frågade arbetsförmedlingen mig 
som var kontaktombud, berättar Albin Gebart. 
Man kan säga att det var en skvallerpunkt, men en 
mycket viktig sådan för förmedlingsarbetet.

-  Inte förrän 1947 fick vi A-kassa. Den röstades 
ner tre gånger med motiveringen att då skulle en
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LOKALOMBUD
För att ytterligare stärka arbetsförmedlingens 
geografiska spridning och öka tillgängligheten 
för de arbetslösa på landsbygden, utsågs 1936 
ett fyrtiotal lokalombud. Lokalombuden repre
senterade arbetsförmedlingen ute i byarna och 
skulle »utöva arbetsförmedlande verksamhet».

Arbetssökande som var medlemmar i erkänd 
arbetslöshetskassa fick ersättning från kassan 
om de sökt arbete men ej erhållit något. Då ha
de lokalombuden en kontrolluppgift. En stor 
del av verksamheten hos lokalombuden bestod 
av »stämpling» av arbetslöshetskort.

Lokalombuden fanns i de större byarna på 
landsbygden. Landsbygdens minskande befolk
ning och förändrat förfarande vid »stämpling» 
bidrog till att lokalombudsverksamheten för
svann. Men framförallt krävde en mer kompli
cerad arbetsmarknad allt större insatser från ar
betsförmedlingen, samtidigt som servicen u t
ökades. Lokalombudens resurser var otillräckli
ga för att möta dessa nya behov.

y  v.

Arbetsförmedlingen
Ombud

K  -   ■/

E m aljskylt som  om buden  spikade upp på  sin husvägg.

Utvecklingen av antalet arvoderade lokalombud 
i Västerbotten 1948—1972.

Är Antal Är Antal
1948 152 1964 70
1952 148 1968 51
1956 89 1970 13
1960 80 1972 0

De sista lokalom buden i länet fanns i Ammarnäs, Bock
träsk, Gargnäs och  Råstrand, samtliga Sorsele kom m un. 
De drogs in strax före jul 1971.

skogsarbetare bli tvingad att gå till en gubbe som 
de inte ville jobba åt för att köra ut gödseln på vå
ren och liknande argument. Typiskt skogsarbetare, 
»Vi är fria, vi gör vad vi vill!». Inte var vi fria, vi slet 
som djur för den lilla krona man kunde få lös. Det 
fanns ingen frihet alls i det.

— Många gånger ordnade de jobben själva, men 
gick ändå in till mig för att höra efter. Man är lite 
blyg och sitter och pratar lite, men vill inte direkt 
anmäla sig. Men jag var full i sjutton och skrev upp 
deras namn ändå, sedan kontaktade jag förmedling
en i Vilhelmina för att höra om det kunde finnas 
något som passade. Sedan kunde jag träffa den där 
människan igen och berätta att det fanns knog där 
och där, och att det kanske kunde vara något för 
honom.

Albin Gebart slutade som lokalombud 1948 för att 
böija som aspirant inom arbetsförmedlingen först i 
Gävle, sedan i Karlskoga och Örebro. I böijan av 
1960-talet kom han sedan tillbaka till arbetsför
medlingen i Vilhelmina. Det var när Stalon, det sis
ta kraftverksbygget, var under avveckling. 1982 
gick han i pension.

■—Vi hade 120 man arbetslösa vid ett tillfälle. Vi 
fick tolv platser till ett beredskapsarbete. Vi ploc
kade bort bland de arbetslösa efterhand. Först åkte 
de som inte var gifta, vi tog bort och bort och bort. 
Till slut hade vi tjugo man kvar som var tvingade 
att få jobb. Jag hade plockat bort så att det fanns 
ingenting som hette själ i kroppen. Jag kallade in 
min ställföreträdare och sade: »Vi måste kasta lott 
om dessa tjugo». Han satt med en blyertspenna i 
handen. »I helvete!» sa han och det blev bara flisor
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kvar av pennan. Han slog nävarna i bordet — »Jag 
kastar inte lott om människor» — och gick ut. Efter 
en stund kallade jag in honom igen. »Förlåt mig», 
sade han, »men jag blir så förtvivlad när vi ska sitta 
så illa till att vi ska måsta kasta lott om vem som 
ska få ett jobb». När vi hade dragit lott var det tolv 
kvar. När jobbet kommit igång för de tolv, kom det 
meddelande från centralt håll att sex av de tolv 
måste bort, pengarna var slut. Vilka skulle vi ta 
bort? Jag gruvade mig i fjorton dagar innan jag vå
gade mig upp till jobbet för att ta bort de där gub
barna. Till slut klämde jag fram med: »Jag måste 
permittera sex man från det här jobbet». Det var 
tyst några ögonblick, sedan tog den kraftigaste av 
dem till orda: »Vi har nästan väntat på det». Inom 
mig drog jag en lättnadens suck. »Då kanske ni har 
utsett vilka som ska sluta?» »Jag slutar», sade sam
me man, han skulle försöka börja fiska i stället. En

annan ville börja rusta för jordbruket. Det var bra. 
Då hade jag bara fyra kvar. Innan jag åkte därifrån 
var vi överens, det var sex som självmant ville sluta 
för att de hade andra saker på gång, men de hade 
inte vågat säga det till arbetsförmedlingen för att 
de hade tänkt att det skulle kunna vara till nackdel 
för dem nästa gång det blev tal om något bered
skapsarbete.

- Det är svårt a tt förstå hur komplicerat vårt ar
bete är på arbetsförmedlingen. Man sliter och sliter 
och får alltid bära hundhuvudet. Där kommer ar
betsgivare och arbetstagare, sedan har vi då facken. 
Sedan kommer den stora arbetsgivaren staten och 
säger till oss arbetsförmedlare: »Du får inte, du får 
inte, du får inte» — det finns så lite man får. Allt 
tjongar ihop och förmedlaren befinner sig som en 
lus mellan buffertarna på två järnvägsvagnar. Han 
blir ihoptjongad.

Vilhelmina kommun, liksom alla andra lappmarks- 
kommuner, ökade sin befolkning fram till 1950. 
Den huvudsakliga sysselsättningen och förvärvsgrun- 
den för människorna var jord- och skogsbruk. 1950 
fanns det i Vilhelmina drygt 2.400 människor sys
selsatta inom sektorn jord- och skogsbruk. 1990 
räknar man med att siffran ska vara nere i 400.

Yngve Lauritz har varit aktiv i kommunalpoliti
ken i Vilhelmina sedan 1950-talet, bland annat som 
kommunalråd under många år. Idag är han en av de 
huvudansvariga för framväxten av den nya plastin
dustrin i kommunen. Tillika är han ålderspresident 
i länsarbetsnämndens styrelse, och sitter i styrelser
na för utvecklingsfonden och länsstyrelsen.

- - 1919 böljade vattenkraften byggas ut i kom
munen, berättar han. Det böljade med Vojmsjöns 

Yngve Lauritz. F o to  K erstin  Söderström , VF. reglering, sedan följde Ransarns, Malgomajs, Kult-
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Åseleälven. U tsik t över den  centrala arbetsplatsen vid M algom ajbygget vid Bullerforsen. F o to t taget från toppen  av gräv
skopan Marion den  13 ju li 1956. F o to  R A Ä .

sjöns regleringar och Stalons kraftstation. De bygg
des under perioden 1949 fram till 1960. Det som 
skedde under 1950-talet lade vi egentligen inte så 
mycket märke till, då kom mekaniseringen i skogs
bruket. De människor som friställdes under 1950- 
talet, på grund av den förändrade näringsstrukturen 
med kombinationen skogs- och jordbruk, gick över 
och blev vattenrallare. På sidan om läckte en u t
flyttning som vi inte märkte så mycket av, därför 
att vi hade en inflyttning den andra vägen till vat
tenkraftsutbyggnaden. Det utvandrade många män
niskor under 1950- och 1960-talen till orter som

Storfors i Värmland och deras rörverk, Perstorp i 
Skåne, Uddevalla, ASEA i Västerås och Borlänge. 
Det var de klassiska och tunga mottagningsorterna. 
Inte förrän 1961, då Stalons kraftstation stod fär
dig, kom vi underfund med att det höll på att ske 
något. På topp sysselsatte Stalons kraftstation 700 
man. I den tidens priser satte man in 120 miljoner i 
det bygget. Därefter kom befolkningsraset. Vi fick 
en våldsam utflyttning under 1960-talet. Vi förlo
rade ungefär 2.500 människor.

— Vi satte stor förhoppning till den näslundska 
utredningen om regionalpolitiken. Den presentera-
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BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 
I VÄSTERBOTTEN

Karaktäristiskt för länets befolkningsutveckling 
under 1800-talet och början på 1900-talet är 
det höga födelsetalet och den relativt stora u t
flyttningen. Epitetet »utflyttningslän» gäller in
te bara idag utan egentligen hela 1800- och 
1900-talet, med undantag för vissa kortare pe
rioder. Det var det höga födelsetalet som orsa
kade befolkningsökningen. Födelsetalet i Väs
terbotten har så gott som hela 1900-talet legat 
över riksgenomsnittet.

Under 1960-talet var utflyttningen från länet 
så stor a tt inte ens de höga födelseöverskotten 
kunde hålla befolkningen på oförändrad nivå. 
Det är då som länets befolkningssiffror sjunker. 
Under senare år har födelseöverskottet mins
kat och nettoinflyttningen ökat. Därigenom 
har länets befolkning ökat under 1970- och 
1980-talen.

Länet uppvisar störa regionala skillnader vad 
gäller befolkningsutvecklingen. I kustregionen 
har befolkningen under hela 1900-talet ökat — 
från 57% av länets totala befolkning år 1900

%
100-,

1 0 %1 2 % 1 4 %

8 0 - 19%
2 9 %

6 0 -

4 0 -
7 1 %

5 7 % 5 8 %

20  -

1 9 0 0 1 9 5 0 1 9 8 5

B efolkningens fördelning mellan fjäll, inland och ku st 
åren 1900, 1950  och 1985.

till 71% 1985. Samtidigt minskade inlandet sin 
andel av befolkningen från 31% år 1900 till 
19% 1985.

Den kraftiga befolkningsminskningen i Väs
terbottens inland och fjällvärld har medfört en 
sned åldersstruktur.

des 1965 på Norrlandsförbundets årsmöte i Luleå. 
Den gick u t på att vi skulle ha stödformer för in
dustrilokaliseringar. I det ingick att bygga upp en 
industri här och ersätta skogs- och jordbruket. U t
redningen hade en stor brist och det var att vi hade 
samma regionalpolitiska stöd till inlandet som man 
hade i kustlandet. Vad som då hände var att före
tag etablerades nere vid kusten. Det enda objekt 
som egentligen kom var emballageindustrin i Doro
tea. Det var det första lokaliseringsföretaget. Det 
blev ingen regionalpolitik. I stället för att flytta sö
derut till Storfors och Perstorp, kom människor att 
flytta ner till kusten. I slutet av 1960-talet kom se
dan den differentierade regionalpolitiken med olika 
stödområden.
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- Vi blev det inre stödområdet. Vi var ute efter 
a tt få bättre vägar, vi hade det dåligt ställt med vat
ten och avlopp i byarna. Beredskapsjobben vi fick, 
varvade med investeringsfonder, hade en enormt 
stor betydelse för oss. Det är med en viss sorg i hjär
ta t som jag nu konstaterar att man inte längre till
mäter beredskapsarbetena den stora betydelsen.

Landets första kommunala hotell

— Under 1970-talet fick vi igång en viss industriali
sering. Det ska nämnas att hotell Vilhelmina var 
det första kommunala hotellet som byggdes i det 
här landet med hjälp av beredskapspengar från 
AMS. Det fanns experter som menade att byggan
det av ett hotell av den här klassen i Vilhelmina var 
rena rama ljusblåkommunalgubbsfantasierna. De 
menade att det aldrig skulle komma att bära sig. 
Jag minns en överläggning vi hade med Bertil Olsson 
där den här experten var med. Bertil Olsson bara 
konstaterade: »Vi har kommit till situationen att vi 
kan börja välja. Antingen ska vi bygga betongbun
kers för armén ute i buskarna eller också ska vi 
bygga ett hotell i Vilhelmina tätort. Vad tycker 
du?» sade han till experten. Det var klart att han 
var tvingad att säga att det trots allt var bättre att 
bygga ett hotell i Vilhelmina än att sätta ett antal 
betongbunkers i skogen.

— Det är många som idag ifrågasätter om regio
nalpolitiken egentligen har haft någon betydelse 
för Norrlands inland, man tror att det inte har varit 
någon tillväxt av sysselsättningen därför att man 
haft en sådan stark utflyttning, men hur skulle det 
ha sett u t om vi inte hade haft den?

Stekenjokk

"U nder 1960-talet hade vi debatten om Steken- 
jokkgruvan. Vi hade det kärvt under den senare de
len av 1960-talet när vi talade regionalpolitik. Man 
menade att Vilhelmina skulle komma att få Steken
jokk, »så er är det inte synd om». Men det var oänd-

Under valrörelsen 1970  var O lo f Palm e m.fl. statsråd i S te 
ken jokk för a tt  »provbryta». F o to  A nders L indqvist, VK.

ligt många turer kring Stekenjokk. Först Bolidens 
företagsekonomiska utredning, som visade att en 
gruva i Stekenjokk inte skulle bli lönsam. Vi begär
de då att LKAB skulle titta  närmare på gruvans för
utsättningar. De svarade först att det skulle bli ett 
underskott under en tjugoårsdrift på 4,5 miljoner 
kronor. Industridepartementet sade: »Ni får de 
pengarna och så kör ni igång.» LKAB fortsatte kal
kylerandet och det blev 12 miljoner, det blev 18 
miljoner. Och de skulle få de pengarna från depar
tementet. LKAB fick väl lite för mycket luft under
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vingarna, så de sade 46 miljoner, det var 1970. Det 
var då som begreppet Svekenjokk skapades. I sam
band med valupptakten 1970 var Olof Palme uppe 
i Stekenjokk och knackade med en geologhammare 
i berget. I oktober kom sedan LKAB och begärde 
46 miljoner, då sade departementet nej.

— Vi fick i alla fall till stånd en utredning om 
Stekenjokk, där vi kunde väga in de samhällsekono
miska effekterna. Det kom så småningom att u t
mynna i en utbyggnad.

Ersättningsindustri

-  Det blev tvåhundra jobb. Det är svårt att säga 
vad som är produkt av vad, men det som jag ser 
som högst väsentligt är a tt vi under åren 1970 fram 
till 1983 i stort sett behållit befolkningstalet, att 
allt fler har ett arbete, att vi också haft någorlunda 
balans i födelsetalet, lika många födslar och dödslar. 
Det är ett friskhetstecken. Nu har tyvärr suget på 
arbetskraften de två senaste åren varit så stort a tt vi 
fått en negativ utveckling.

— Det gjordes också särskilda insatser för a tt ska
pa sysselsättning här som ersättning för gruvan. Vi 
fick plastfabriken och en del andra företag. Totalt 
fick vi 175 nya arbetstillfällen med hjälp av investe
ringsfonder och andra åtgärder. Det blev den egent
liga grunden för att bygga upp en industristruktur i 
Vilhelmina.

— Vi har sett att på det område vi valt finns det 
en utvecklingspotential som är mycket stark i fram
tiden. Inga andra orter har något egentligt försprång 
gentemot oss, vi kan konkurrera och slåss om den 
marknad som finns inom dessa områden. Det är ba
ra att beklaga att man förde över de regionalpolitis
ka besluten från AMS till Statens Industriverk. Om 
jag ska vara kritisk, har vi fått en förändring såtill
vida att regionalpolitiken har svängt från att vara 
regionalpolitik till någon form av substanslös in
dustripolitik, där vi har mycket långa handlägg- 
ningstider, där man i besluten om regionalpolitiskt 
stöd inte har med en värdering av behovet av sys- 
selsättningsskapande åtgärder på de olika orterna.

Boliden blev Trelleborg

-  Det är klart a tt för mig som sitter med både i 
länsarbetsnämnden, utvecklingsfonden och läns
styrelsen är det min plikt att försöka fundera över 
vad som händer i länet överhuvudtaget. Det som 
oroar mig idag är vad som kommer att hända med 
mineralsektorn i Västerbotten inom en tioårsperiod. 
Trelleborg har förvärvat över 50% av aktierna i Bo- 
lidenbolaget, följaktligen blev koncernen Boliden 
helt plötsligt ett dotterbolag till Trelleborg. Då stäl
ler jag mig frågan: »Vad är det för värderingar vi har 
egentligen?» Här sitter man och gnetar på i byrå
kratin och granskar virkesuttaget i den här kommu
nen in i det absurda. Varenda människa ska ha ett 
inflytande och insyn i det. Sedan sitter ett antal 
människor och köper makten över ungefär 5.000 
sysselsatta i Bolidenkoncernen utan att samhället 
har det minsta lilla att säga till om. På det finns det 
ingen som helst koncessionsprövning. Detta är orim
ligt.

Samhällsekonomisk analys

På 1960-talet slogs man för en samhällsekonomisk 
analys, inte företagsekonomisk, när det gällde Ste
kenjokk. Umeå universitet har på nytt gjort en sam
hällsekonomisk analys av kommunens värde i pro
duktionen.

— Tyvärr var samhällsvetarna som gjorde det så 
luddiga att det inte gick att utläsa någonting. De 
skulle räkna u t Vilhelmina kommuns ekonomiska 
betydelse i samhället, i det skulle ingå vattenkraft, 
bergsbruk, virke, industriproduktion o.s.v. Den nä
rande delen skulle jämföras med den tärande. Jag 
håller för sannolikt att vi går ihop och till och med 
ger en vinst. Den kommer att bli större och större 
ju mer naturresurserna kommer att betyda för sam
hällsekonomin. Jag kommer inte att ge mig förrän 
jag kan vaska fram något som visar akademikerna 
att inlandet inte är en belastning, utan en resurs.

189



Ett samhälle hyggs och rivs

Gruvnäringen har varit av största betydelse för de 
norra delarna av Västerbotten. Gruvorna har gett 
trygga arbeten och också inneburit en grogrund för 
uppväxten av lokala industrier.

Det är förklaringen till varför gruvområdena kla
rat sig jämförelsevis bättre än det övriga inlandet.

De första kopparmalmsfyndigheterna gjordes 
1916 i Kuorbevare, dit en väg också bröts. Adak- 
gruvans dagmalm blottlädes omkring 1930, vilket 
de första åren medförde sysselsättning för ett hund
ratal man. Prospekteringen pågick fram till 1940, 
då Boliden tecknade sitt avtal om legodrift med

staten. Med Boliden som entreprenör påböljades så 
brytningen 1942. Sommaren därpå byggdes Adak- 
gruvans samhälle upp.

Fritz Lundström  är född 1913 i Adak. Under andra 
världskriget tog han arbete i gruvan. Han var fack
ligt aktiv fram till pensioneringen, som sammanföll 
med nedläggningen av gruvan 1978. När driften la
des ner 1978, hade staten ungefär 100 miljoner 
kronor över efter att man räknat bort alla avdrag, 
skatter o.s.v. Hur mycket Boliden tjänade på gru
van finns det ingen utomstående som känner till.

A dak vid 1950-ta lets m itt. Gruvan erbjöd allt fler jo b b  under 1940-talet. Många övergav sina jordbruk, då de i gruvarbetet 
såg en m öjlighet till stadig och säker inkom st. Under A daks storhetstid , som  inföll på  1950-talet, fanns cirka 1 .200  hushåll 
runt gruvan. F o to  Å k e  Burvall.
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F ritz L undström .

Alla blev gruvarbetare

— Jag förstod att om jag skulle sätta igång och sälja 
av min skog skulle den inte räcka långt. Jag slutade 
helt som jordbrukare 1943 och tog arbete i gruvan.

— Det blev en farsot, efter några år fanns det näs
tan ingen levande ladugård kvar. Vi talade mycket 
om hur tokigt och dumt det var. Min ladugård var 
dock inte av modernare typ och jag tyckte därför 
att det inte var något att fortsätta med. Man satte 
igång att bygga anrikningsverk, kontor, förråd och 
bostäder. Det var tre—fyrahundra man som jobba
de. Folk kom från hela Västerbotten och Ånger
manland och norrifrån.

Ingen arbetsförmedling

- Nej. Det gick bara till så att bolaget tog in dem 
som kom. Gruvan innebar att vi fick en bättre sam
hällsservice. Vi hade radio- och skoaffär, frisör, ka
féer, bilverkstad. Som mest hade vi elva affärer och 
vi var över 1.000 människor som bodde inom post
stationsområdet. Idag är vi drygt 300 kvar. Tenden

sen märktes redan i slutet av 1940-talet. Många 
flyttade när utbyggnaden var klar. Men proceduren 
tänjdes u t i tid genom att det öppnades några nya 
gruvor. En del av malmen transporterades ner till 
Kristineberg för att anrikas och det blev en ansenlig 
biltrafik dit. Vi fick en asfalterad väg och det var 
ovanligt på den tiden, det var 1956 och det var den 
första asfalterade vägen inom norsjöområdet.

Trygghet för stunden

Vi hade allt det arbete vi behövde. När yngling
arna blev arbetsföra, böljade de i regel i gruvan. 
Många kom sig senare i livet fram på ett hyfsat sätt. 
Min egen son är bankkamrer i Stockholm. Flickor
na for också. Det räcker inte med en gruva, folk vill 
ha annat jobb.

- Från början sade man att vi hade malm för tio 
år framåt, men redan 1949 var det sex år, 1953 var 
det sex år. De där sex åren figurerade hela tiden. 
Det var ingen som vågade satsa någonting. Det bygg
des inga egnahem under nästan tjugo år. Om man 
hade vetat att det fanns en malmstock med rejäl 
framförhållning hade säkert samhället sett annor
lunda ut.

- När jag började som fackföreningsordförande 
1966, talade jag med kommerserådet, som var län
ken mellan Boliden och staten, om att bilda en 
fond. Medel till den skulle vi få genom att ta tio 
procent av statens årliga vinst på att arrendera ut 
gruvan. Det blev blankt avslag. Tio år senare hade 
det varit bra att ha haft de där pengarna. Vi hade 
haft ett tiotal miljoner a tt röra oss med i den tidens 
pengar.

Besked om nedläggning kom 1972. Fritz Lundström 
blev som fackordförande uppringd av en journalist 
från NV som berättade att Kommerskollegium i sin 
anslagsframställning för kommande år talat om att 
gruvan ska läggas ner. Ingen kände till detta — inte 
ens Bolidenbolaget, påstods det.

- Det blev ett otroligt kacklande. Vi skrev till 
departement och allt annat för att vi ville ha en er
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sättningsindustri. Industriminister Rune Johansson 
var här ett par gånger. Han ordnade en arbetsgrupp 
som då kallades för Adakgruppen. Landshövdingen 
var ordförande, jag var med tillsammans med kom 
munstyrelsens ordförande och folk från länsarbets
nämnden och AMS. Vi träffades en del gånger, men 
vi hade inga pengar att jobba med.

— Inget fick kosta något, och då gick inget. Så 
småningom skrev arbetarkommunen ett hårt brev 
till departementet, där vi krävde bättre fart på job
bet att få tag på ersättningsindustri. Helt plötsligt 
fick vi lite pengar för att anställa en egen konsult. 
Han hade inte jobbat mer än tre månader, så hade 
han tre industrier på gång. Innan hösten hade alla 
tre tackat nej. Allt var bara pannkaka. Samtidigt 
kom hela företaget Boliden trångt till ekonomiskt. 
De hade under en tid förbrukat sitt aktiekapital 
och borde ha gått i likvidation. Det betydde att de 
gruvor som gav sämst vinst kom i farozonen och

där kom Rutjebäcken först. Vi bara stod där med 
oljekrisen över oss, och det blev 1976. De gamla 
förbindelserna som vi hade i den tidigare regeringen 
var borta. Jag kände mig vingklippt och det var be
drövligt.

— Så blev slutet och det var en dyster tid.

Nedläggningen verkställdes 1978 och innebar riv
ning av alla industribyggnader och större delen av 
Adakgruvans samhälle samt »markens återställande».

— Många fick jobb i gruvan i Kristineberg. Några 
av dem som böljade pendla dit blev så morska att 
de byggde hus i Adak. Det byggdes ett tiotal nya 
egnahem. De första på åtskilliga år. Det var en icke 
väntad utveckling som var trevlig. Jag vill inte säga 
att gruvan aldrig skulle ha kommit. Det vore fel att 
säga så. Gruvan har haft sin betydelse. Vi får väl än
då tro att världen ska vara så pass nådig med oss att 
det kan lösa sig.

Adakgruvan. F o to  Pål-Nils N ilsson om kr 1960.
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Skära guld -

Bengt Erik Käck böljade som föreståndare på ar
betsförmedlingen i Norsjö 1971. Han avled 1987. 
Han var uppfödd i Adak- och Malåbygden. Hans 
far var byggnads- och skogsarbetare. Bröderna blev 
alla gruvarbetare. Syskonskaran var stor och förhål
landena knappa. Bengt Erik flyttade hemifrån när 
han var tretton år. Det var 1942 och m itt under 
kriget.

— Jag hade inget annat val, berättar han. Jag blev 
bonddräng och timmerhuggare. Efter fem år och en 
liten avstickare u t på sjön 1945 i det krigshärjade 
Europa, åkte jag hem och böljade om i skogen. Mi

Gruvarbetare i Adakgruvan, 1950-talet.

na bröder arbetade i gruvan, och det slutade med 
att jag under de kommande fem åren arbetade i alla 
schakt i adakgruvorna. Jag träffade en fästmö som 
var damfrisörska, hon ville att jag skulle jobba i 
gruvans baracker för att klippa grabbarna, det fanns 
nämligen ingen herrfrisör där. Vi åkte iväg för att 
utbilda oss, och kom tillbaka till Adak som herrfri
sörer med mästarbrev och startade eget företag 
med herr- och damfrisering och en mindre färgaffär 
för att få en bisyssla när det inte var nog med klipp
ning. På det viset höll vi på fram till 1962. På friti
den läste jag sociologi och socialpsykologi på Brev
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skolan. Jag fann att det var roligare att jobba med 
insidan istället för utsidan. Jag läste sedan på folk
högskola, samtidigt jobbade jag extra inom sjuk
vården för att få praktik. Den bredden med erfa
renheter från arbetslivet har varit viktig att ha som 
arbetsförmedlare.

- Det fanns ingen industriell utveckling före 
1935 när gruvorna började röra sig. Det blev en 
klondykestämning. På den tiden fick skiftesägarna 
en viss summa pengar för varje upptaget ton malm. 
Somliga i trakten blev nära nog miljonärer. Det 
ändrades snabbt så att om malmen låg en meter un
der backen fick man inte ett öre. Gruvnäringen u t
vecklades med bland annat Adak, Kristineberg, 
Rakkejaure, Örsträsk och Holmtjärn. Det här om
rådet har blivit ett gruvdistrikt och den industri vi 
har idag har utvecklats via gruvorna. När jag kom 
hit, hade Norsjö Trätrappor fjorton anställda. Idag 
har de hundra. Den vägen har det gått för de flesta. 
Om man jämför med andra kommuner i inlandet 
som saknar gruvnäring, är det mycket stora skillna
der. Gruvorna kom under 1930- och 1940-talen, 
när det inte var aktuellt med rationaliseringar i sko
gen eller jorden. Redan då sög gruvorna upp befolk
ningen i arbete.

F olkskolan i K ristineberg 1942.

— Det har alltid funnits jobb. Det var gynnsamt 
att leva i den tid vi växte upp i. Samtidigt var det så 
att man fick ta det jobb som fanns. Det var inte 
mycket att välja på. Det var gruvan, skogen eller 
flottningen. Sedan kom rationaliseringen i skogen 
och nedskärningen av flottningen och det började 
bli problem för dem som varit huggare och körare 
under åren.

— Gruvorna tog de ungdomar som ville ha jobb 
under jord. Det kom lite motstånd m ot undeijords
arbete under 1960-talet. Allt fler ungdomar börja
de skaffa sig gymnasiekompetens. Det blev en helt 
annan insikt i olika yrken. Tidigare var det inte så, 
eftersom det var sällsynt att någon åkte iväg för att 
gå på gymnasiet.

Studiereformerna och rationaliseringen inom 
skogsbruket innebar ökad utflyttning under 1960- 
talet.

— På den tiden jobbade jag i Lycksele. Jag åkte 
med många gäng ner till södra Sverige. Jag var ner 
till varvsindustrin med ett tiotal man. På AMU- 
centret i Lycksele hade vi startat en telereparatörs- 
utbildning. Jag åkte med elever från den kursen till 
Söderhamn och Ludvika. Det var en av fullträffar
na. Av arton man fick fjorton anställning. Vi börja
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de flytta folk, vi löste in egnahem och flyttade fa
miljerna. De kunde ju inte ha huset kvar när de 
flyttade till Perstorp och Electrolux i Mariestad, till 
Volvo i Göteborg och Saab i Trollhättan.

— Befolkningsutvecklingen 1960—1985 visar att 
Norsjö kommun minskat från 7.630 invånare till 
5.445, över 2.000 människor! Det är fara å färde. 
Vi minskar även i år och trenden är illavarslande. 
Inom tio år är det tyvärr bara åldringar kvar.

— Den övriga industrin har ökat fram till idag, 
men nu har även den börjat stagnera. I och med att 
ryggraden Boliden drar ner, stagnerar alltihop. Ser
vicenäringar och allt annat får sig en knäpp. Vi har 
service, men den går inte ihop ekonomiskt.

— Sakta men säkert åderlåts vi på den absolut 
bästa arbetskraften. Vi behöver rusch i bygden. 
Och idag står de övriga företagen och darrar. När 
Boliden hade sin förra smäll, drog Lindén/Alimak 
in sin verksamhet här.

— Boliden är den stora kunden för den lokala in
dustrin och det går inte att driva företagen på de 
övriga produkter de säljer på annan marknad. Nu 
ska 145 man sluta vid gruvan i Kristineberg, vad 
händer då? Vi har legat långt över 700 i kristine- 
bergsområdet, samtidigt som vi hade närmare 300 i 
adakfälten. Det var 1.000 personer bara där och 
idag är vi nere i 540 och det ska skäras ner med y t
terligare 145.

— Nu arbetar vi inom kommunen febrilt med att 
hitta någon annan verksamhet som icke är beroen

de av basnäringen. Förra hösten förlorade vi teko
industrin med 51 anställda. Nu har vi återanställt 
dem i ett nytt företag och utökar snart med 15 till. 
Det gör vi på tekosidan, som står stilla i snart sagt 
hela resten av Sverige.

— Det var i böljan av 1970-talet som vi fick en 
explosion i och med algotsepoken. Helt plötsligt 
kom det tvåhundra jobb för kvinnor. De sålde eller 
lade ned sina jordbruk, sålde korna för a tt kvinnor
na skulle ta jobb på klädfabriken. När vi drog igång 
fabriken, hade jag inne 333 sökande kvinnor till 
fabriken och 30 män. Bygden fick en explosion, 
under de kommande åren byggdes det nära nog 
femtio egnahem år u t och år in i Norsjö. Människor
na lämnade sina gårdar ute i bygderna för a tt flytta 
in till samhället.

— Beredskapsarbetena har också varit en rädd- 
ningsplanka under de här åren. Vi har ibland haft 
kring etthundra personer anvisade i beredskapsar
bete. Vägarbetena har vi drivit hårdast. Det har va
rit bra för Boliden att få asfalterade vägar. För 
kvinnorna har det varit vården och en del kommu
nala beredskapsarbeten. Vi har också haft stor nyt
ta av arbetsmarknadsutbildningen. Vi har utbildat

IKS
E tt stöd av relativt stor betydelse, framförallt 
för inlandet, är IKS, som står för Intensifierad 
Kommunal Sysselsättning. Stödet initierades av 
Glesbygdsdelegationen 1971. Grundtanken med 
IKS är att skapa sysselsättning »för den orts- 
bundna arbetskraften i glesbygden och under
lätta verksamheten inom befintliga småföretag». 
Tyngdpunkten för arbetena ligger utanför den 
kommunala verksamheten. Exempel på arbeten 
är rivning av fastigheter, målning, upprustning 
av ekonomibyggnader, uthyrningsstugor och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, iordning
ställande av husvagnsplatser etc. Beställare av 
IKS-arbeten är oftast enskilda och företag, kom
muner, föreningar och byalag etc.
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våra människor på verkstadssidan och träsidan i 
Lycksele och Skellefteå. Utbildning i stället för ar
betslöshet. Människorna har känt att med utbild
ningen har de haft stora möjligheter att få jobb 
hemma och därför har det varit lätt att motivera 
dem till en sådan.

— Sedan kom ungdomslagen, och där har vi fått 
stoppa in ungdomar under tjugo år i verksamheter 
hos kommunen. Det har varit mycket bra för en så
dan här bygd att få bredda beredskapsarbetena.

— När jag kom hit i början av 1970-talet, sam
mankallade jag vartenda företag till en träff en 
kväll. Jag visade befolkningsutvecklingen för dem 
och hur framtiden såg ut. Och jag sade: »Vill ni leva 
och stanna här och driva företagen, får ni faktiskt 
lov att stanna upp och hjälpa mig med ungdomar
na, jag måste skicka iväg alla för a tt det inte finns 
några jobb.» Mötet den kvällen innebar a tt samtliga 
företag ställde upp. De ställde upp på ett sådant 
sätt att jag själv inte fattade att det var sant. Hös
ten 1984 hade vi över etthundra rekryteringsstöd 
(halva lönen betalas under sex månader för nyan
ställda), och därmed var lilla Norsjö trea i länet ef
ter Umeå och Skellefteå.

- När det gäller lokaliseringsstöd har i det när
maste alla våra företag fått det. Om de har velat u t
öka från 30 till 35 anställda, har man som regel fått

ekonomiskt stöd för att klara det. På senare år har 
vi fått flaskhalsutbildningen, den innebär att vi u t
bildar redan anställda för a tt öka företagens kom
petens. Vi har flera lyckade exempel som visar på 
att det kommit bygden tillgodo.

Vad händer i det här läget nu? Det är bara några 
dagar sedan det kom besked om varslen i Kristine- 
berg.

-  Under helgen har jag talat i ganska många tim 
mar med personer som ringt hem till mig och frågat 
hur de ska göra. Det är personer som jag placerat i 
gruvan där. »Vad kan det bli av mig?» undrar de. 
»Jag har byggt hus, jag har köpt bil och du vet att 
jag pendlar till jobbet». Jag svarar att den dagen 
detta blir verklighet, så kommer vi, redan före fri
ställningen, att bölja arbeta för honom. Jag har 
idag suttit här och grunnat på vilka nya grepp vi 
ska ta för dessa människor. Man får aldrig se något 
som hopplöst. Hade jag gjort det, hade jag lämnat 
den här stolen för länge sedan. Nog har jag varit i 
värre sits än nu, till exempel 1971, då jag hade 535 
människor arbetslösa. Det här är också en utm a
ning gentemot samhället, a tt försöka tillsammans 
med alla andra här i kommunen och alla instanser 
som länsarbetsnämnd, länsstyrelse och uppåt. Det 
är bara att jobba på.
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R ö n n sk ä r sv erk en  1937 .

Industristaden Skellefteå
Skellefteå är den stora industriorten i Västerbotten. 
Även här kretsar mycket kring Boliden genom 
smältverket Rönnskärsverken. Det har gett gro
grunden för att bygga upp flera andra företag som 
idag konkurrerar på världsmarknaden.

De arbetsmarknadspolitiska insatserna har varit 
många, det gäller omflyttning av arbetssökande, u t
bildning och lokaliseringspolitiska åtgärder.

Vilford Johansson, föreståndare för arbetsför
medlingen i Skellefteå, och Ingvar Renström, ar
betsförmedlare som gick i pension 1975, träffades 
för att tala om den tid som varit och den tid som är.

Ingvar:
- Jag böljade vid Burebolaget som fjortonåring 

1924. Det enda som fanns i Bureå var Burebolaget

och sågverket. Det var säsongsarbete, man fick bör
ja i maj och säsongen tog slut i mitten av november 
och då var det a tt söka sig u t till något annat under 
vintern. Det kunde vara något AK-arbete, men det 
var stor konkurrens om att få de AK-arbeten som 
fanns. När fotbollsplanen i Bureå byggdes upp, var 
det ingen från Bureå som fick komma dit, utan det 
folket togs från Malmberget och Gällivare. Vi som 
bodde i Bureå hade haft för god förtjänst, trots att 
vi inte hade jobb hela året.

— Det fanns ingen arbetsförmedling i Bureå på 
den tiden. Det fanns ett litet kontor i Skellefteå, 
men dit åkte jag inte. Istället blev det till att själv 
försöka hitta något jobb i Bureå. Egen förmedling 
i Bureå fick vi inte förrän på 1940-talet, förestån
daren hette Fridén. När jag började gå till förmed-
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S k e l le f teå , N y g a ta n  västeru t , fo togra fe rad  av B er t i l  E k h o l t z  1945 .

lingen för att se hur det var där, såg jag arbetsgivar
nas inställning. De som var sökande på arbetsför
medlingen ansågs av dem bara vara skräpfolk. De 
som det var något med, de kunde också placera sig 
själva utan någon hjälp av arbetsförmedlingen.

Vilford:
— Jag har en nära släkting som jobbade på Rönn- 

skärsverken från början till dess att han plötsligt 
knallade iväg, troligtvis skadad. Han kom dit 1931 
från skogssidan och var van vid säsongsarbete. Efter 
vad jag förstår fick de en förändrad tillvaro genom 
att de blev årsarbetare. Det var skiftgång och hårt 
och ovant på det sättet. Familjeekonomin förbätt
rades radikalt. De fick ordnade bostäder i ett sam
hälle.

Ingvar:
— I början var det fyrahundra anställda, för att 

bli flera tusen några decennier senare. Jag kom till 
Skelleftehamn som förmedlare 1953 och redan då 
tog de in mängder med semestervikarier, och alla 
fick stanna när det blev höst. Rönnskär har sällan 
haft problem med att få tag i folk, det fanns i regel 
en ständig kö som ville bölja där.

Det var ett industriellt kunnande som behövdes för 
att få igång verksamheten vid Rönnskär. Rekryte
ringen skedde till stor del från andra landsändar. 
Vilford:

— När jag bodde i Boliden under några år, märk
tes det mycket tydligt, där talades alla dialekter, 
det var skånska, västgötska och allt annat. Skellef-
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tehamn hade även det en viss särprägel. Men den re
kryteringen hade skett utan arbetsförmedlingens 
försorg. Många sökte sig nog hit på grund av den 
klondykestämning som rådde. Inte förrän på 1940- 
talet började de arbetssökande komma genom ar
betsförmedlingen.

Boliden medförde att det växte upp en hel del före
tag runtomkring i Skellefteå.
Vilford:

— Det var Alimak, som startade med gruvhissar, 
Bröderna Forslund och sedermera Hiab-Foco med 
sina kranar. Vi hade också en hel del svets- och plåt
firmor under 1950- och 60-talen som kunde variera 
från att ha tio anställda under vintern till fyra eller 
fem gånger fler under sommarhalvåret. Skega är ett 
annat företag som byggt upp sin verksamhet på ar
beten till Rönnskär. Skega är idag ett världsledande 
företag vad gäller vissa gummiprodukter som an
vänds inom exempelvis flygindustrin. På samma 
sätt är Alimak ett företag som exporterar sina pro
dukter över hela världen. Bröderna Lundberg bölja
de i en liten ladugård i slutet av 1940-talet. De gjor
de lastfordon och hängde inte ihop med Boliden, 
men det var ett företag som växte fram i Skellefteås 
industriella klimat.

Ingvar Renström sökte som aspirant till arbetsför
medlingen på uppmaning av Friden, den förste fö
reståndaren i Bureå.
Ingvar:

— Ett tag senare ringde de från arbetsmarknads
styrelsen och sade att jag var antagen. Jag blev pla
cerad i Umeå till att börja med och jag fick gå en 
massa kurser. Sedan fick jag åka till Kalmar. Där
efter till Umeå och Vilhelmina. 1950 kom jag till 
Skellefteå. Här fick jag hand om industri- och bygg
nadssektorn som vanlig förmedlare. Förmedlingen 
var räknad som stor på den tiden, trots det var jag 
ensam på min avdelning. Sammanlagt var vi fem 
stycken på hela kontoret.

— A-kassan gjorde att alla som blev arbetslösa 
måste gå till arbetsförmedlingen, och det gjorde att

A ssisten t Enny Hägerlind på  arbetsförm edlingens exped i
tion, Kanalgatan 44A  i Skellefteå vid s lu te t av 1940-talet. 
Fru Hägerlind hade redan 1925  börjat som  skrivbiträde på  
arbetsförm edlingen. Under en k o rt period  på  1930-ta le t vi
karierade hon som  föreståndare vid skellefteåkontoret.

D e t tyck s  tid ig t ha varit vanligt m ed kvinnor anställda in
om  länets arbetsförm edling. Kvinnorna blev ofta  engagerade 
genom  sina män m ed befattningar på  förm edlingen. R edan  
1914 fick t.ex. Skellefteå en kvinnlig föreståndare då Edvard  
Törnsten efterträddes av sin fru A dele.

det blev en vändning, det var inte längre en skam, 
vilket det kanske varit dessförinnan.

Jämfört med alla resurser som finns att tillgå på 
en arbetsförmedling idag, fick en person klara det 
mesta ensam under 1950-talet.

— Vi skulle klara allt. Vi skulle till exempel även 
sköta arbetsvärden på den tiden, det fanns ingen 
egen arbetsvårdsexpedition. Det kunde vara folk 
som varit sjukskrivna under lång tid, psykiskt ska
dade, eller att de hade värk eller liknande. Det gäll
de att försöka placera även dem. Beslutet togs av 
pensionsstyrelsen i Stockholm, och vi kunde få 
vänta ända upp till tre månader innan vi fick be
sked.

— Jag hade jobbat inom industrin här i Skellefteå 
och mina fackliga uppdrag hade gett mig många 
kontakter. Människorna i Skellefteå fick ganska 
snabbt förtroende för oss. Vi kände till folket som 
kom hit.
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L edig  a p la tse r  \

15-16 års 
pojkar

från staden få anställn ing som  
springpojkar.

Arbetsförmedlingen, Skellefteå.

KOCKOR
till skogshärbärgen  sökes för tiden 
om kring den 1/10. Lön u tg å r  del
vis f rån  Länsarbetsnäm nden. A n
mälan till närm aste

A rbetsförm edling.

A nnonser i V K  om kring 1940—42.

Skogs
arbetare

so m  ännu icke tagit anställning för 
avverk n ingssäson gen ,  uppm anas att 
snarast göra  detta.

Anvisning a v  arbete erhålles kost
nadsfritt vid hänvändelse  till närmas
te kontor eller ombud.

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ARBETSFÖRMEDLINO.

Vilford:
— Förmedlingstekniken byggde mycket på att 

man hade förtroende. Dagens kontaktmannaskap, 
att förmedlaren specialiserat sig på vissa branscher 
eller företag, är en återspegling av vad som var gäl
lande bland de rutinerade förmedlarna på den tiden. 
Ni hade förtroendet som gjorde att det många gång

er gick att göra upp en anställning per telefon.
— Även vi fick en flyttvåg i början av 1960-talet, 

men vi satt i en ideal förmedlarsituation eftersom 
det hela tiden fanns en efterfrågan i Skellefteå på 
arbetskraft, även om den inte räckte till. Man mås
te komma ihåg att ett skäl till att staden växte ock
så var att jordbruks- och skogsområdena avfolkades. 
Det vällde in hur många tjugoåringar som helst till 
Skellefteå. Det var den kategorin vi diskuterade 
flyttning med. Vid varje månadsskifte skulle vi ha 
hundra stycken som åkte iväg för att få jobb som 
låg utanför vårt förmedlingsområde, det vill säga 
till syd- och mellansverige eller Umeå. Under 1960- 
talet kom sedan alla olika stödformer. Lokalise
ringspolitiken gjorde att vi fick andra kanaler till 
företagen. De ringde inte bara till oss när de behöv
de arbetskraft, utan vi hade kontakter med dem 
när det gällde stöden och ofta var det fråga om u t
bildning. Vårt AMU förstärktes, jämte det att vi 
även inne i företagen medverkade till utbildning. 
Praktiskt taget varje gång var det med stödformer
na bakom, det gjorde att företagen var intressera
de. När vi fick lagen om allmän platsanmälan, inne
bar det ingen förändring på vår platstillströmning, 
eftersom vi hade etablerade kontakter med in
dustrin, medan det på andra håll i landet kunde in-

»Skellefteå-konferensen» vid 1950-ta lets början. A rbetsför- 
m edlingsinspektör John Forsén sittande vid skrivbordet. 
K ontorsföreståndaren  i Bureå, F rido lf Fridén längst t.h.
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nebära att antalet nya platser som kom till förmed
lingen ökade med 40%.

— Här var det mycket utpräglat att stödet gick 
till de befintliga företagen. Det var de som expan
derade. Jag tror att det är anledningen till att Skel
lefteå har varit mycket stabilt när det gäller arbets
marknaden. Nu utvecklas industrin alltmer m ot da
tasidan. Från arbetsförmedlingens sida har vi lite 
svårt att få det rätta samarbetet med den sektorn, 
beroende på att den är så specifik. På hårdvarusi
dan, den tillverkande delen, är vi inne i det hela 
och har fortsatta goda kontakter. När det gäller 
mjukvarusidan, har vi det svårare och det beror på 
att det finns så speciella krav där att vi inte alltid 
hinner följa med på det sätt som vi borde. Det är 
också så att den arbetskraft de behöver många gång
er inte finns på orten. Det är nästan som på Boli
dens tid, att de måste hämta hit kvalificerad perso
nal utifrån.

— För Skellefteås del har lokaliseringspolitiken 
varit lyckad. Pengarna har i hög grad gått till a tt u t
bilda människorna här. Den fackliga sidan har 
ibland ansett att detta varit ett stöd till företagen 
som inte borde utgå. Det är klart a tt man kan säga 
att de här företagen ändå haft en sådan god ekono
misk ryggrad att de hade klarat detta ändå, men jag 
menar att detta är ett samhälleligt stöd som vi häm
tar från hela landet. Det är pengar som används för 
att bygga upp vårt område som vi har lika stor nyt
ta av som den enskilda företagsägaren.

När Algots etablerade sig 1972, anmälde sig ett tu 
sen kvinnor som arbetssökande.

-- Nyheten kom under en helg, och på måndag 
var väntrummet packat. Folk satt ute i trappan. På 
en vecka hade vi samlat in niohundra nya namn. Vi 
visste att det fanns en dold arbetslöshet, men inte 
att den var så stor.

— Vi hade ordnat en del kurser för kvinnor ute i 
byarna som ville u t i förvärvslivet. Vi visste att 
många ville u t på arbetsmarknaden.

Det satsades 70 miljoner kronor på algotsetablering- 
en, men efter fem år och när lokaliseringspengarna

H A N  O RD N AD E  
JO B B  Å T  1 0 0 0  

K V IN N O B
Rubrik vid 1970-ta lets början, när Thage Peterson  — då 
statssekreterare — förhandlat om  avtal m ed A lgotschefen  
G öte  Johansson, överenskom m elsen  innebar a tt  A lgo ts  skul
le starta d o tterfö re ta g e t A lgo ts  N ord, m ed satsning på  70 
m iljoner kronor vardera från staten  och A lgots.

var förbrukade, började nedläggningen.
— Om man tittar på hela tekobranschen och dess 

utveckling i Sverige, var det redan på förhand nära 
nog dömt att misslyckas.

— Nu föll hela Algots-koncernen sönder. För 
Skellefteås vidkommande var förutsättningarna de 
sämsta tänkbara, vi fick hit gamla utrangerade sy
maskiner o.s.v., som gjorde att förutsättningarna 
för att få en rationell drift inte fanns.

— Kvinnorna fick trots allt en industriell vana. 
Vi har lyckats hålla kvinnosysselsättningen uppe 
något så när, och den har vuxit i samma takt som i 
det övriga landet. Vården har tagit en hel del, men 
utvecklingen inom datorsektorn har också sugit 
upp kvinnor. Vårt jobb med jämställdheten i övrigt 
ska man nog inte säga är så särskilt lysande. Vi har 
försökt att få u t kvinnor i industrin och det har 
skett parallellt med att vi fått stora smällar där. Det 
har inneburit att de som kommit in sist fått gå 
först, och många gånger har det tyvärr varit kvin
nor.

- E tt tag under 1980-talet var det närmare 3.000 
människor, i huvudsak inom industrin, som varslats 
om friställning, de flesta gick i verkställighet. Av 
någon anledning har man hämtat sig igen. Under de 
tre senaste åren har våra arbetslöshetssiffror följt 
rikssiffrorna, men med ett undantag: deltidsarbets- 
lösheten har ökat mer än i övriga landet, och näs
tan alla är kvinnor.

201



— Förmedlingen arbetar på lite annorlunda sätt 
än förr. Vi sitter inte längre och väntar på att job
ben anmäls till förmedlingen, utan söker numera 
upp företagen. Många företagare vet inte ens om 
att de kan tillfällighetsanställa folk. Varje sådan 
dag som går förlorad innebär massor av förlorade 
jobb. Det krävs av den enskilde arbetsförmedlaren 
att vara ute och informera företagaren om att han 
kan erbjuda mer jobb än vad han själv ofta vet. Det 
är ett jobb som ställer höga krav på oss som förmed
lare. Vi ska faktiskt vara försäljare. Vi ska sälja le
dig arbetskraft.

— Skellefteå är ännu rätt mycket beroende av 
Boliden, men ännu vill jag inte sätta någon stor kris
prägel på detta. Vår utveckling på andra sektorer är

tillräckligt positiv. Bolidens betydelse har minskat 
kraftigt under de senaste tjugo åren. Vare sig verk
stadsindustrin eller annan industri står och faller 
med Boliden. Men det är självklart att om vi skulle 
tappa bort Boliden och gruvorna är det ändå 4.000 
arbetstillfällen som försvinner inom en industrisek
tor som totalt sysselsätter 12.000. Det skulle vara 
ett oerhört slag om det skulle gå snabbt. Parallellt 
med det växer vår elektronik- och datasida, och det 
blir vår framtida räddning. Förmedlingen får en 
svårare roll som vi måste uppmärksamma. Vi måste 
specialisera oss ytterligare och skaffa oss ännu mer 
ingående kunskaper om denna sektor. Den föränd
ras mycket snabbt. Vårt problem är för närvarande 
att komma in i den sektorn fullt ut.
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»Jag vill inte se min fru «

Ska kvinnor ha rätt till arbete? Ska äldre ha rätt till 
arbete? Ska handikappade ha rätt till arbete? — Sva
ren på frågorna kan idag synas givna, men för bara 
några decennier sedan var det långtifrån någon själv
klarhet. Arbetsförmedlingen har sedan kriget arbe
ta t tålmodigt med frågorna. Inte förrän runt 1970 
sköt arbetet ordentlig fart, dels berodde det på 60-

talets samhällsdebatt, dels på att främjandelagen, 
trygghetslagen och anpassningsgrupperna gjorde 
sitt inträde i arbetsmarknadspolitiken.

Lagar till trots, arbetet var och är ingen dans på 
rosor. Om det kan Maj Rönnberg, som arbetade på 
länsarbetsnämnden fram till 1985, berätta:

— I slutet av 1960-talet kom det ett beslut om

»Kvinnor ska inte bara få rycka in ibland. D e m åste betraktas som  fullgod arbetskraft, även när d e t gäller skogsjobb», sa 
Karin G rundström , skogsröjare och beredskapsarbetare från Malå, och Maj R önnberg, aktiveringsinspektör, länsarbets
nämnden, vid en dem onstrationsröjn ing i B äcksjö 1974. F o to  Jan Olofsson, VK.



KVINNOR I ARBETE
Under arbetsförmedlingens första decennier i 
Västerbotten dominerades förmedlingsuppdra- 
gen för kvinnor helt av olika former av husligt 
arbete. Det var anställningar som hushållerska, 
kokerska, köksa, hembiträde, ensamjungfru, 
kokfru, serveringsbiträde, tvätterska, hemstä
derska etc. Enstaka kontorsplatser fanns också.

Det rörde sig till övervägande del om arbeten 
knutna till enskilda hushåll. En mindre del av 
platserna fanns vid vårdinrättningar, restaurang
er, kaféer och i företag. Det var främst i städer
na som dessa arbeten för kvinnor fanns.

Arbetsförmedlingens statistik från denna tid 
visar a tt förmedlingsuppdragen gällande husliga 
yrken dominerade under arbetsförmedlingens 
första år. Först på 1920-talet svarar den manli
ga avdelningen för merparten av förmedlings
uppdragen.

Efter andra världskriget har allt fler kvinnor 
sökt sig u t på arbetsmarknaden. Sett i e tt läng
re tidsperspektiv kan man grovt hävda att kvin
norna gått från service- och vårdyrken (husliga 
yrken) inom enskilda hushåll (eget eller andras) 
till service- och vårdyrken i samhällets regi. 
Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden hänger 
i hög grad samman med den offentliga sektorns 
utbyggnad och tillväxt.

Under 1960- och 1970-talen inleddes dock 
mer målmedvetna insatser för att bereda väg 
för kvinnor till industrin. Genom kursverksam
het och genom information försökte man på
verka kvinnorna att bredda sitt yrkesutbud och 
arbetsgivarna att ändra inställning till kvinnlig 
arbetskraft. Under 1970-talet infördes också 
kvoteringsregler i samband med de regionalpoli
tiska stöden. De nya arbetstillfällen som tillska
pades i stödföretagen skulle reserveras till minst 
40% för vardera könet.

Fortfarande har vi en starkt segregerad ar
betsmarknad. Det finns traditionellt manliga 
respektive kvinnliga sektorer. Kvinnor förvärvs
arbetar snart i samma omfattning som män — i

Umeå i en omfattning som överstiger vad som 
är normalt i riket, medan förvärvsarbete inte är 
lika vanligt bland kvinnor i glesbygd. Däri ligger 
också förklaringen till a tt fler yngre kvinnor än 
män flyttar från glesbygd till orter där jobben 
finns. Deltidsarbete är ett av kvinnornas dilem
man. På arbetsförmedlingen märks detta. Under 
senare år har allt flera deltidsarbetande kvinnor 
vänt sig till förmedlingen, då man inte längre är 
tillfreds med enbart deltidsanställning. Främst 
gäller detta yngre kvinnor som inte accepterar 
de deltidsjobb som inrättades för kvinnor i slu
te t av 1960-talet och under 1970-talet.

E fter andra världskriget var de  flesta kvinnor hem m a
fruar. V id den  tiden  intensifierades a rb e te t på  den  
kvinnliga sidan inom  arbetsförm edlingen och länsarbets
nämnden. När man ordnade kurser fö r  bl.a. hemsama
riter, visade d e t sig a tt  många hem m afruar hade s to r t 
intresse av a t t  kom m a u t på  arbetsm arknaden. (Bered
skapsåren hade banat väg fö r  kvinnorna. A rbetsk ra fts
bristen hade t.ex. g jo r t a t t  man börjat sätta in kvinnor i 
industrin.) F o to t är från A dak  1948.
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att varje länsarbetsnämnd skulle få en person som 
skulle syssla med gruppen »Äldre, arbetshandikap
pade och kvinnor». I samma veva som jag fick den 
tjänsten 1971 kom främjandelagen och lagen om 
anställningsskydd (LAS). Främjandelagen handlade 
om anpassningsarbete, att främja arbetstillfällen för 
äldre och arbetshandikappade. Fackföreningsrörel
sen började intressera sig för bägge lagarna och jag 
tyckte att det äntligen böljade hända något. På den 
tiden var det fortfarande gott om jobb för den som 
hade utbildning och gjort rekryten. Men för äldre 
och arbetshandikappade var det fortfarande myc
ket svårt a tt få ett arbete. Nu böljade det hända nå
got. Anpassningsgrupperna kom in i bilden. Det var 
roligt att arbeta.

Anpassningsgrupper betyder att man bildade grup
per ute på företagen, sammansatta av parterna och 
arbetsförmedlingen. I anpassningsgrupperna skulle 
man diskutera möjligheterna att kunna ordna jobb 
för äldre och arbetshandikappade.

-  Vi ville få en inslussning i företaget. Vi fick 
pengar för a tt förändra arbetsplatserna för att göra 
dem tillgängliga för större grupper. Vi skulle också 
arbeta för de arbetsskadade som fanns inom företa
get. Med hjälp av lagen kunde vi tvinga en arbetsgi
vare att ta emot en äldre eller handikappad i sitt fö
retag. Den tvingande lagen användes dock aldrig. 
Det viktigaste var att försöka få en god uppgörelse, 
bara det kunde gynna alla parter. Men arbetsgivar
na ville i botten ha 105%-ig arbetskraft. Det hade 
också med deras syn på lönsamhet att göra, så är 
det alltid.

— Jag argumenterade för människans behov av 
ett arbete. Ju yngre man är och har ett arbetshan- 
dikapp, desto mer betyder det för den människan. 
Men vi argumenterade också samhällsekonomiskt. 
Om jag är fackligt aktiv och hjälper till a tt få in en 
som står utanför och är arbetshandikappad, istället 
för att den människan ska ha sin A-kassa eller pen
sion, så blir det ytterligare en skattebetalare och då 
tjänar jag själv på det i förlängningen. Företaget är 
också skattebetalare. Direktören själv är skattebeta
lare.

— Arbetet gick mycket bra i länet till a tt börja 
med. Sedan kom alla dessa morötter som måste till, 
alla dessa bidrag som skulle finnas och följa med 
människorna vi kunde placera, det var introduk - 
tionsbidrag för tiden de lärde upp sig i företaget 
o.s.v. Arbetsmarknadsverket gick in och förändrade 
arbetsplatsen utan att företaget behövde ta några 
kostnader, det skulle ordnas specialmaskiner, spe
cialstolar och handikapptoaletter. Arbetsplatsen 
skulle anpassas efter människan, inte tvärtom, det 
var grundfilosofin. Vi lyckades med att få u t en hel 
del människor i arbetslivet, som klarade sig bättre i 
arbetslivet än vad de gjorde hemma. Nu ska man i 
ärlighetens namn säga att vi hade ett stort urval att 
välja bland. Det var inte de mest gravt handikappa
de eller de mest skadade som kom ut.

-  Det fanns en stor grupp kvinnor som börjat 
knacka på arbetsförmedlingens dörrar och ville ha 
jobb. Vi tog till alla möjliga metoder. Vi hade ett 
projekt som gällde kvinnor i inlandet. Kvinnor som 
var gifta med skogsarbetare och var tvingade att bo 
i någon liten by och ville ha jobb. Vi försökte lära 
dem att gå u t i exempelvis röjningsarbete för att de 
skulle få lite arbete på skogen, det var ju bara den 
som fanns. Där fick vi verkligen ta mycket stryk av 
folk som inte förstod det här. De sade att förmed- 
lingstjänstemännen tvingade ut kvinnorna i skogen, 
den hemska kylan och det tunga jobbet. Men kvin
norna var pigga på a tt gå u t för att så, plantera och 
röja. Det var några otäcka år, men kvinnorna finns 
fortfarande kvar i skogsarbetet. Vi försökte inven
tera på alla möjliga och omöjliga håll för att hitta 
ställen där det skulle gå att få u t kvinnor. Vi fick ut 
de första kvinnorna på Rönnskär redan 1972 när 
lagen om jämställdhet kom. När staten kom med 
lokaliseringspengar, hette det att minst 40% av var
dera könen skulle vara företrädda vid de nya job
ben. Det var tack vare det vi fick hål på bubblan 
om att kvinnor inte platsar på vilka jobb som helst.

— Det här gick bra med facken, men sedan var 
det arbetsgivarna som inte trodde på kvinnorna. 
Jag minns en ingenjör vid ett företag som sade: »Jag 
vill inte se min fru med svarta naglar när jag kom
mer hem till lunch». Många på arbetsgivarsidan an-
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A rbetsförm edlingen i Umeå om kring 1965. Lilian Sand
ström  närmast kameran, i bakgrunden Gun Bergmark och  
G ertrud Jacobsson.

såg att kvinnorna inte fick befatta sig med det som 
var smutsigt eller tung. Och vi svarade: »Detta är 
villkoren för att ni ska få lokaliseringsstöd». Nu 
fanns det en dispensmöjlighet, och tyvärr användes 
den. För oss gällde det att bearbeta även kvinno
grupperna för att få dem att exempelvis våga böija 
svetsa. Männen böljade till och med svartmåla sina 
egna jobb, bara för att de skulle slippa kvinnorna. 
Många gånger var jag nära att kasta in handduken. 
Var skulle jag hitta argumenten? Det handlade om 
att bara få in en eller annan duktig kvinna, så att vi 
fick några referenser för de andra kvinnorna, det 
var viktigt, och det var viktigt att de skulle lyckas.

-  När jag tänker tillbaka på m itt liv och hur det 
var när jag själv gick ut i arbetslivet efter skolan, 
kan man tro att jag levt i hundratals år, så mycket 
har det i alla fall hänt. Det är roligt. Ändå har det 
hänt för lite enligt mitt sätt att se. Men det är fort
farande en felsyn på vad som är manligt och kvinn
ligt. Fortfarande träffar jag tjejer som menar att de

inte kan ta mer än deltid för att de vill vara hemma 
när deras man kommer hem från arbetet, för då vill 
han ha färdig mat, och då ska hon tvätta hans klä
der och allt det där. Jämställdheten gäller inte bara 
ute vid svarven och ute i fabriken, utan den måste 
löpa i hela livscykeln. Det är så mycket lättare att 
prata in en kille än en tjej hos en arbetsgivare. Lägg 
därtill trycket av att det finns många arbetslösa, 
och då tar man den lättaste vägen.

— Fortfarande är det attityden det handlar om. 
Jag tycker inte om att behöva lagstifta för att jag 
ska få ett arbete. Vi har talat om lag för handikap
pade. I England provade man med en sådan lag ef
ter andra världskriget, men det var dömt att miss
lyckas.

Ibland brukar man tala om att kvinnorna utgör ar
betskraftsreserven. När det är högkonjunktur är de 
efterfrågade, och när det blir lågkonjunktur får de 
stanna hemma.

— Det är ett riktigt påstående. Men det är så lud
digt. Kvinnorna känner själva trycket på sig att stan
na hemma. Barnomsorgen kanske minskar och de 
måste stanna hemma för att ta hand om sina barn. 
Trots att det idag behövs två inkomster för att eko
nomin ska gå ihop i en familj som skaffat hus och 
annat. Då blir det mannen som ska dra ihop alla 
pengar och det är också fruktansvärt. Vi gör den 
ena halvan av mänskligheten till slav under jobbet, 
han hinner inte leva som människa om han ska kla
ra jobbet. Se hur pappaledigheten utnyttjas. Den 
har inte utfallit som man hade tänkt.

— Politiker behöver veta mer än vad de vet idag. 
Även deras attityder måste förändras. Egentligen 
borde de handikappades röster höras mer och deras 
åsikter gälla. Men det här är ett arbete som äger 
rum i ständig motvind. På min arbetsplats har jag 
alltid haft med mig devisen »Sjömannen ber inte 
om medvind, han lär sig segla». Den devisen tror jag 
att varenda arbetsförmedlare är besjälad av.
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Utbildning

Utbildning har varit och är en av hörnstenarna i ar
betsmarknadspolitiken. Den enskilde, företaget och 
samhället ska gynnas av utbildningen.

Den började på 1940-talet, då gällde det utbild
ning för flyktingar och handikappade. Man brydde 
sig om dessa grupper och gav dem en omskolning. 
Det var en affär mellan kommunerna och staten. 
1954 fick AMS eget bemyndigande att bevilja u t
bildningsbidrag.

Utbildningen tog fart under 1960-talet och blev 
samtidigt e tt hett debattämne under många år. Mot
ståndarna menade bland annat a tt utbildningen var 
av dålig kvalitet och bara ett sätt för a tt dölja den 
verkliga arbetslösheten.

Jan Westling på länsarbetsnämnden i Umeå har 
arbetat med utbildningsfrågor sedan böljan av 60-

talet. Han börjar med att förklara varför utbild
ningen tog fart just då:

— De strukturella förändringarna blev påtagliga 
då. Gamla näringar minskade och andra, nya växte. 
1960 års arbetsmarknadsutredning förordade u t
bildning som främsta åtgärd mot arbetslöshet.

— Arbetsmarknadsutbildningen skulle med korta 
kurser »anpassa» de arbetslösa till nya jobb. Det ta
lades då om att hjälpa de arbetslösa över tröskeln 
in i arbetslivet.

— Det var också så att många av dem som tog 
jobb söderut ganska snart återvände. De stoppade 
inte länge på enkla, ofta monotona jobb. Med u t
bildning kunde de få mer kvalificerade anställning
ar. Vi sa oss att om folk nu tvingades bryta upp för 
arbete på en ny ort, ska de åtminstone ha chansen

Under hösten  1975  började man på  allvar utbilda flickor till ty p isk t manliga yrken  vid A M U -cen tret i Holm sund. Några 
gick 48-veckorskursen fö r  a tt  bli svetsare, andra u tbildades till svarvare eller fräsare p å  34 veckor. F o to  Harry Lindwall.
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»En skön het ska återuppstå  hos bilplåt- 
slagarna p å  N orrbyskär...». D e som  1965  
besökte AM U -utbildningen p å sk a re t var, 
bl.a., fr.v.: d ir F Sun dlöw , A lim akverken, 
insp Hugo Lundm ark, byrådir John O de
bäck, insp Erik Paulsson, kansliass Thyra  
Kvarnbrink, ing Svante Ljung, Skega, ass 
Sven-O lof A ndersson och ing K jell Bon- 
nedahl. F oto  M artin M attsson, VK.

Omskolnings- och utbildningsverk
sam heten på  N orrby skär startade den 1 
mars 1960  i d e t  tidigare nedlagda sågver
ke ts  lokaler. Den första kursen inrätta
des m ed en avdelning fö r reparatörer, 
sm eder och svetsare. D e följande åren 
startades ytterligare avdelningar m ed in
riktning på verkstadsm ekaniker, industri- 
plåtslagare, bil- och traktorm ekaniker. 
Fram till nedläggningen 1970  hade när
mare 1 .200  elever inskrivits vid de olika  
yrkesavdelningarna.

till meningsfulla jobb. Utbildning var nyckeln till 
dessa jobb.

- Den längsta utbildning vi hade var på 96 vec
kor. Flertalet kurser var bara på några månader. Ut- 
bildningskraven var inte så stora förr. Det fanns 
mängder av jobb där t.ex. ungdomar kunde börja 
direkt efter sjuårig folkskola. Mycket har hänt se
dan dess. Häromdagen såg jag en uppgift om att 
70% av de platser som nu anmäls till arbetsförmed
lingen kräver yrkesutbildning.

— Under början av 1970-talet hade vi mycket go
da tider med högkonjunktur, det var brist på arbets
kraft. Då kom Gösta Bohman på att det fanns 
40.000 människor som gick på omskolningskurser, 
de skulle istället vara ute och jobba i industrin. Lite 
av det tänkandet fanns alltid. Diskussionen var 
konjunkturbetonad. Hade vi dåliga tider med ar
betslöshet, sade man: »En verkstadsmekaniker ska 
vara bred i sitt kunnande, han ska vara fräsare, han 
ska vara svarvare, han ska vara bänkarbetare, han 
ska kunna allt för att på så vis kunna nyttjas på fle
ra befattningar i samma företag». När vi sedan fick

goda tider när alla behövdes, sade man: »Nej, nej, 
är man svarvare är man svarvare, då är man inte frä
sare, han ska inte kunna något mer». På det viset 
böljade diskussionerna fram och åter.

— Arbetsmarknadsutbildningen var en het pota
tis. Man kan förstå kritiken, då utbildning ofta var 
förknippad med flyttning söderut när kursen väl var 
slut. Numera planerar vi på ett helt annat sätt för 
det behov av yrkeskunnande som finns här i länet.

— I böljan av 1960-talet bedrevs utbildning på 
sjutton orter i länet. Alla kommuner ville ha egna 
omskolningskurser.

— I slutet av 1960-talet koncentrerades utbild
ningarna till Holmsund, Skellefteå, Lycksele och 
Vilhelmina, och där finns de än i dag.

— Norrbyskär var det första AMU-centret, men 
bl.a. av kommunikationsskäl avvecklades det 1969.

— Med uppbyggnaden av AMU-centren fick i 
princip varje del av länet en basuppsättning av olika 
kurser. Trots att kurserna koncentrerats till färre 
orter, blev de egentligen mer tillgängliga. Fjällbon 
behövde inte åka ända till kusten för en svetsutbild-
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ning eller skelleftebon till Umeå för en kontorsut- 
bildning.

— De lokaliseringspolitiska insatserna komplette
rades med utbildning. Det började någon gång på 
1960-talet. När t.ex. ASSA Stenmans etablerades i 
Lycksele, fanns där ingen kunskap om låstillverk
ning. Företaget fick pengar för att skola den lokala 
arbetskraften. Stöden höll sig mellan 3 och 7 kro
nor per timme. Det kunde röra sig om cirka 40% av 
timlönen. Det är klart att de anställda inte kunde 
göra en fullödig insats från första dag. Som kom
pensation fick företagen dessa utbildningsstöd.

— Många menade att här fick företagen en massa 
pengar gratis. Och nog hände det att inskolningsti- 
den inte var särskilt lång. Företagen å andra sidan 
upplevde nog en brist på industriell erfarenhet hos 
många som kanske tidigare jobbat inom jordbruk 
och i skogen. Nu var det yrkesnämnderna som av
gjorde hur lång tid utbildning skulle pågå. De skräd
darsydde läroplanerna och parterna skötte tillsy
nen.

— Arbetsmarknadsutbildning förknippar de fles
ta med AMU-centren. Det är i och för sig naturligt, 
men få vet att en stor del av utbildningarna genom
förs av helt andra utbildningsanordnare. Vi — läns
arbetsnämnden — köper utbildningen av dem som 
har kompetensen och bjuder den till rimligt pris. 
Det kan vara vårdskolorna, kommunala vuxenut
bildningen eller ett företag.

— Utbildningarna har också fått en delvis annan 
inriktning. Förr var det grundläggande yrkesutbild
ning. Numera har flertalet ungdomar genomgått

gymnasieskolan och har en yrkesgrund. Arbets
marknadsutbildningen inriktas alltm er mot påbygg
nads- eller ska jag kalla det spetsutbildning. Det 
kan gälla elektronikpåbyggnad för bilmekaniker el
ler exportmarknadsfrågor för ekonomer. En del av 
utbildningen ligger på högskolenivå.

— Utbildning används också mer aktivt i förmed
lingens arbete för de arbetssökande. Också en kort 
arbetslöshetsperiod kan nyttjas för att öka kompe
tensen och därmed konkurrenskraften.

— Utbildningen används också aktivt i och för 
näringslivet. E tt sent exempel är insatserna vid 
Rönnskär sverken. Våren 1986 avsåg Boliden att 
varsla 500 personer om uppsägning. Jobben skulle 
ta slut vid utgången av 1986. Efter ingående diskus
sioner med företaget och facken slog vi ihop våra 
påsar. Trygghetsfonderna på LO- och PTK-sidan 
ställde upp. Företaget tog till förnyelsefondmedel 
och vi tillsköt utbildningsbidrag. Varslet togs tillba
ka och en brett upplagd utbildning startade för fle
ra hundra anställda vid Rönnskär.

— Personalstyrkan ska minska, det har vi inte 
kunnat ändra på. Däremot står de som får del av 
utbildningen sig starkare när de söker nya jobb. He
la nedtrappningsprocessen har dessutom kunnat 
dras u t i tid. Vidare höjs kompetensen också för 
anställda som blir kvar vid Rönnskärsverken. Jag 
menar att detta är ett utm ärkt exempel på en aktiv 
användning av utbildningsinstrumentet. Än har ing
en ställts arbetslös. Åtskilliga har däremot stärkts 
av utbildningen och fått nya jobb.
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F yrtio ta lsidyllen  Umeå.

Fyrtio är med länsarbetsnämnden
Umeå 1912, en slumrande småstad — 1987 ett av 
landets kraftcentra. Umeå var och är ännu denna 
dag i hög grad en tjänstemannastad. Men här finns 
också vården, här finns utbildningen och här finns, 
vilket man ofta glömmer, en numera rätt omfattan
de industri. I Volvo Lastvagnar har vi länets största 
verkstadsindustri.

I Umeå fanns länsresidenset. Till Umeå förlädes 
också länsarbetsnämnden när den inrättades på 
1940-talet. Det var från Umeå arbetsmarknadsin
satserna styrdes.

Vi sammanförde Gustav Nordvall, sedan några år 
pensionerad men tidigare verksam först som arbets
förmedlare och senare vid länsarbetsnämnden, 
Charles Nordin, nu chef för arbetsmarknadsinstitu
te t i Umeå och med mångårig erfarenhet som yr- 
kesvägledare, samt Jan-Eric Lundqvist, länsarbets
nämnden.
Gustav:

— Jag kom hit i december 1942. Umeå var en li
ten idyll på den tiden. Militären och i viss mån sko
lorna dominerade staden tillsammans med att det
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var residensstad. Länsstyrelsen fanns här och lands
hövdingen bodde här. Industrin var fortfarande 
svagt utvecklad under 1940-talet. Det var rälsbuss- 
fabriken, Gösta Nyströms och massafabrikerna. 
Sjukhuset på den tiden var e tt sjukhus vilket som 
helst. Jag kom från Sundsvall. Där fanns m otsätt
ningar mellan arbetare och andra, det var strejker 
och liknande. Arbetsmarknaden vi hade när jag 
kom hit på 1940-talet innebar att jag fick förmedla 
arbetskraft till bönderna som skulle ha drängar från 
1 maj till 1 oktober. Ibland skulle de dessutom ha 
tillfällig arbetskraft för potatisupptagning och lik
nande. Jag fick ringa runt till regementena och frå
ga om deras killar inte kunde ställa upp en lördag
eftermiddag för att hjälpa bönderna med potatisen. 
Jag fick till och med kontaktmän på regementena 
som såg till att grabbarna kom iväg. I övrigt för
medlade vi många pigor. Vi hade timmersortering
en som tog många människor och många gick till 
skogen. Tjänstemannaförmedlingen var dåligt u t
bredd, utöver en viss lärarförmedling fanns det ing
en sådan. Tjänstemännen gick inte till förmedling
en för a tt söka arbete, de hade andra kanaler, fram
förallt sökte de genom de platsannonser som fanns 
i tidningarna.
Charles:

— Expansionen för tjänstemän kom inte förrän 
på 1970-talet. Den gruppen böljade då växa oänd
ligt mycket snabbare än de andra grupperna.

- Det blev en anhopning av människor med en 
annorlunda bakgrund än vad vi m ött tidigare. Det 
var så oändligt många fler som läste på högskolan, 
men det berodde också på den inriktning som hög
skolan hade. Många hade allmän humanistisk och 
liknande utbildning som inte var yrkesinriktad, och 
de kom u t i stora mängder. Marknaden hade mät
tats under ett par år och det blev stopp. Vi var då
ligt rustade och de sökande hade felaktiga föreställ
ningar. De trodde att de skulle in i akademikeryr
ken om de hade en akademisk utbildning, oavsett 
dess inriktning.

ARBETSMARKNADSINSTITUTEN (AMI)

AMI är en resurs för arbetsförmedlingen. F.n. 
finns ett nittiotal arbetsmarknadsinstitut sprid
da över landet, varav i Västerbotten på fyra or
ter: Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. 
Dessutom finns i Skellefteå e tt institut med sär
skilda resurser för synskadade (AMI-S).

Arbetsmarknadsinstitutens verksamhet om 
fattar yrkesinriktad rehabilitering och fördju
pad vägledning. Instituten riktar sig både till ar
betssökande som är rådvilla när det gäller yrkes
valet och till sökande med nedsatt eller begrän
sad arbetsförmåga. Det finns vid AMI utrymme 
för såväl korta, intensiva insatser för människor 
i en val- eller omställningssituation som något 
längre insatser för personer i behov av rehabili
tering.

Arbetsprövning, d.v.s. möjligheter för den ar
betssökande att pröva arbetsuppgifter på arbets
platser utanför instituten, är ett viktigt led i 
institutens verksamhet.

Arbetsmarknadsinstituten bildades 1980. Då 
sammanfördes till en organisation (AMI) den 
arbetsprövning och arbetsträning som tidigare 
skett i landstingens regi, verksamheten vid de 
psykotekniska instituten (bl.a. anlagstester) 
samt ALU- (arbetsliv och utbildning; en form 
av orienteringskurser om arbetsmarknad) och 
OT-kurserna (omställning—träning; för arbets
handikappade). De båda sistnämnda bedrevs av 
Skolöverstyrelsen i anslutning till ett AMU- 
center.

Fram till slutet av 1960-talet gick det an att få ett 
jobb oavsett vilken akademisk utbildning man ha
de. För många blev det nu en chock att de inte fick 
jobb när de var utbildade.
Charles:

— Hur ofta sa vi inte till dem som läste vid uni
versitetet att de måste skaffa en yrkesinriktning på
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sin utbildning. Akademikerna fick liksom nyutbil
dade tekniker några år tidigare börja sin bana i ar
betslivet på helt andra nivåer än tidigare. Väl inne i 
företagen fick det visa sig hur långt utbildningen 
bar.

— Arbetsgivarna var många gånger tveksamma. 
Akademiker ansågs överkvalificerade. Det gällde 
att påverka arbetsgivarna så att de verkligen tog 
emot akademiker, även om de inte bjöd de jobb 
som motsvarade utbildningen. Vi ordnade kurser 
för akademiker så att de fick praktik. Vi sade till 
arbetsgivarna: »Ni behöver inte anställa dem, ni kan 
få pröva dem under viss tid istället». Samma teknik 
använder vi också idag, men nu är det motståndet 
mot invandrare vi måste överbrygga. Jag tror att 
nittiotalet blir något av invandrarnas årtionde.

Erfarenhet av invandrare finns redan. Gustav 
Nordvall hade hand om stora mängder som kom till 
Umeå under andra världskriget. De kom från Fin
land, Estland, Lettland och Litauen, från Polen, 
Jugoslavien o.s.v. Det utlänningsproblem vi har 
idag anser han vara marginellt.
Charles:

— Men det var oss etniskt näraliggande grupper. 
När balterna kom till oss var många av dem högut- 
bildade. Vad fick de göra? Med sina fina utbildning
ar ställde de sig i de mest praktiska jobben som 
fanns, utan att knota. Det skapades »arkivarbetare», 
det är därifrån uttrycket kommer. Nej, jag tror pro
blemen är större nu. Nu kommer människor från 
helt andra miljöer och inte sällan med andra nor
mer. Också dagens invandrare tillhör en medelklass. 
Många har en utbildning och förväntningar om att 
kunna nyttja den här i Sverige. Jag förstår besvikel
sen när verkligheten istället innebär bakslag på bak
slag. Vår uppgift blir att påverka såväl dessa invand
rare som företagen. Pröva. Låt dem visa vad de kan.

Jämställdhetsarbetet, främjandelagen, trygghetsla
gar m.m. kom under 1970-talet. Det var intentio
ner från centrala AMS som skulle föras vidare från 
länsarbetsnämnden.
Jan-Eric:

-- Ja, egentligen är det ju regering och riksdag 
212

som bestämmer inriktningen av vårt arbete. Hos 
AMS omformas dessa intentioner till anvisningar 
och regelverk. Sedan är det länsarbetsnämnden som 
med arbetsförmedling och numera arbetsmarknads
instituten ska förverkliga dessa ambitioner i arbets
livet.
Gustav:

— Redan från böijan var jag tveksam till främjan
delagen och anpassningsgrupperna och mycket an
nat som kom på 1970-talet. Jag tror nog att jag fått 
rätt. Det var frågor som vi inte skulle syssla med. 
Det var en tid då AMS tog sig an allt.

— Vi talade tidigare om flyktingar. Vi fick upp
gift att ta hand om dem, och det berodde på att ar
betsförmedlingen egentligen var den enda statliga 
myndighet som fanns överallt. Vi hade kontor i näs
tan varje kommun. Flyktingfrågorna hängde sedan 
kvar hos oss i många år. Flyktingförläggningarna 
drevs t.ex. av AMS ända in på 1980-talet. I viss 
mån var det väl också så när vi fick en mängd nya 
uppgifter på 1970-talet.
Charles:

— Det var en annan filosofi på 1970-talet. Vi 
skulle jobba på bredden och påverka samhället på 
en mängd plan. Vi påverkade alla politikergrenar. 
Nu har man besinnat sig och våra resurser koncent
reras på det vi kan och ska vara bäst på, d.v.s. ar
betsförmedling. Nu har andra fått ta hand om flyk
tingförläggningarna. Anpassningsgrupperna i före
tag sköts av parterna själva. Så länge vi fanns med 
blev det väldigt bekvämt att överlasta problemen 
på arbetsförmedlingen. Arbetet i anpassningsgrup
perna handlade nästan mer om »ordnad utsluss- 
ning» av handikappade än den inslussning som de 
ursprungligen syftade till.
Jan-Eric:

— Mycket har ändrats under senare år. Hela det
ta enorma regelverk som styrde arbetet har nu ban
tats. Detaljreglerna är färre och förmedlarna som 
direkt möter kunderna kan nu själva fatta beslut i 
en mängd frågor. Detta ger framförallt en snabbare 
handläggning. Ingen behöver avvakta i veckor eller 
kanske månader på ett beslut hos länsarbetsnämn
den eller t.o.m. från AMS i Stockholm. Arbetet



Volvo Umeverken, länets största  
verkstadsindustri, är m ärkligt nog 
lokaliserad till Umeälvens södra si
da, långt från järnvägen.
F o to  V olvo Lastvagnar.

M oderna verkstadsrobotar används 
vid tillverkningen av lastb ilshytter  
pä Volvo Umeverken.
F o to  V olvo Lastvagnar.
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styrs i stället av de mål som sätts upp och av pen
ningramen.
Charles:

— Jag ser arbetsförmedlingen som en oerhört ef
fektiv organisation. Men AMS var länge allt för 
snabb att ta  på sig alla nya arbetsuppgifter utan att 
få resurser till det. Det har ändå fungerat, därför 
att vi anställda ställt upp. Men organisationen har 
inte alltid varit rustad för dessa nya uppgifter. Vi 
har ibland saknat nödvändig kompetens inom vissa 
specialområden. Alla är rekryterade som arbetsför
medlare. När vi t.ex. börjat ta datorerna till hjälp, 
så har det funnits ytterligt få som behärskat den 
tekniken. Jag tror a tt verket måste förändra sin re
krytering något, och ibland söka specialister. 
Jan-Eric:

— Å andra sidan kan man ändå konstatera att vi 
få tt stora personalresurser genom åren. Problemet 
var under en tid att den mesta kraften ägnades åt 
samtal med de arbetssökande. Vi glömde kontak
ten med arbetsgivarna. Men också här har det för
ändrats på senare år. A och O i vårt arbete är att 
känna marknaden. Vi måste veta var arbetskrafts
behoven finns och vilka kompetenser som fordras 
för olika jobb. Kan vi inte det, kan vi inte heller 
hjälpa dem som söker jobb. Vår kanske allra vikti
gaste uppgift måste vara att se till att jobben till
sätts snabbt. Alla tjänar på detta. Varje dag ett

jobb står obemannat innebär ju produktionsbortfall 
i företag och en arbetslös dag för någon person. Det 
kan i och för sig finnas en risk. Hinner vi då hjälpa 
handikappade, långtidsarbetslösa, att tillgodose 
jämställdhetsambitioner? Det tar tid att övertyga 
arbetsgivarna. Men med en väl utbyggd kontakt 
med företagen bör den diskussionen kunna föras 
långt innan en vakans uppstår. Vi bör på så sätt 
kunna klara servicen också för de grupper som har 
den svagaste positionen på arbetsmarknaden.

Ambitionerna på 1970-talet avspeglade samhäl
lets engagemang vid den tidpunkten. Det fanns t.ex. 
skäl att försöka få u t kvinnor i arbetslivet. Finns 
det inte en risk a tt pendeln slår tillbaka?
Charles:

— Det är klart att pendeln svänger. På 1970- 
talet byråkratiserade man hanteringen. Program 
och regler skulle lösa problemen på arbetsmarkna
den. Men ger det inte den effekt man tänkt sig, då 
är det kanske nödvändigt att pendeln får svänga så 
att vi får söka oss nya vägar. Visst hade vi fina pro
gram, men formerna för att genomföra dem var in
te alla gånger så effektiva. Det är möjligt att man 
kan uppfatta det som en ambitionssänkning om 
man endast ser till deklarationer. Men det är inte 
dessa, programmen, som är avgörande utan att vi 
finner former för att förändra arbetsmarknaden.
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Jubilaren och det ofödda barnet

Arbetsförmedlingen i Umeå fyller i höst 75 år. Vi 
avslutar detta nummer med att fråga den nuvaran
de länsarbetsdirektören Erling Jacobsson om hans 
syn på dagens arbetsförmedling.

— Jubilaren arbetsförmedlingen är ingen ålder
stigen gubbe eller gumma. Han är ganska vital. Vad 
som känns tryggt med att vara en del av jubilaren 
är att verksamhetsidén eller affärsidén står sig ge
nom åren. Vi har en ny anda, en ny inriktning. Den 
innebär att vi ska jobba efter de egna förutsättning
arna i större utsträckning, a tt vi ska anpassa arbets
marknadspolitiken till den region där man verkar. 
Att tro på människor som jobbar i den här organi
sationen och deras egen förmåga att hantera resur
serna. Det har varit en huvudlinje under de senaste 
åren. Det är en klar svängning.

Inlandet har förlorat 25% av sin befolkning på li
ka många år. Hur ska man bryta detta?

— Inriktningen på att ha väl utbildad arbetskraft 
är en utvecklingsfaktor. Jag tror att chanserna att 
vara kvar ökar om man skaffar sig en bra utbildning. 
Det är en grundbult i filosofin: utbilda, vara väl pre
parerad, satsa lite extra.

Låter inte det som om ni är vingklippta nu med 
tanke på att ni förlorat lokaliseringspolitiken så att 
den sköts av Statens industriverk ?

— Under 1960-talet spelade vi en mycket aktiv 
roll i regionalpolitiken. Den rollen spelade vi bra, 
eftersom få andra organisationer har lika bra kon- Länsarbetsdirektör Erling Jacobsson. F o to  Per A  A dsten , VF.
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takter med kommunerna och arbetsgivarna som vi 
har. Det var en styrka i regionalpolitiken med 
mänsklig kontakt på nära håll. Sedan kom bodel
ningen mellan regionalpolitik och arbetsmarknads
politik. Jag har aldrig begripit den. Teoretiskt kan 
jag delvis förstå den, men i ett norrlandslän är det 
naturligt att man förknippar sakerna med varandra. 
Vi måste ha möjligheten att påverka efterfrågan på 
arbetskraft. Det är möjligt att politikerna anser att 
vi är inkompetenta att sköta den. E tt sätt är då att 
flytta den från oss, ett annat är a tt utveckla kom
petensen. Regionalpolitiken kan bli passiv. Jag har 
länge förvånat mig över att inlandsproblemen inte 
kommit närmare en lösning. Det är inte så många 
arbetstillfällen som behövs. Det är inget oöverstig
ligt problem att skapa ett antal sysselsättningstill
fällen i inlandet av den tillväxt vi har i sysselsätt
ningen.

TCO har gjort en utredning, baserad bland annat 
på uppgifter från länsarbetsnämnden, som handlar 
om hur man ska rädda Västerbottens inland. Enligt 
den skulle det behövas 2,7 miljarder kronor för att 
bryta de negativa trenderna.

— Det är intressant. Dessutom är det så att dessa 
2,7 miljarder ska investeras under en längre tid. Ar
betstillfällen i inlandet måste även de få kosta 
pengar, så är det vid kusten och även längs Arlanda- 
vägen.

— Ändå tror jag inte riktigt att det är miljonerna 
det handlar om. Jag återkommer till kompetens
uppbyggnaden som handlar om kunnande. Jag tror 
a tt det är där man måste börja. Sedan faller miljo
nerna på plats när man väl kan utveckla och klara 
en högteknologisk och rationell produktion. I det 
första momentet ska man inte stirra sig blind på 
miljonerna, utan istället se vilka möjligheter som 
står till buds. I Sorsele har vi fått kontakt med 
Chalmers och de deltar i ett glesbygdsprojekt. Re
sursstarka människor från Chalmers hjälper till att 
se över vilka framkomliga vägar som finns när det 
gäller produktion. Jag tror att detta är modellen 
man måste se, med influenser, utveckling av kom
petenser och nya produkter för framtiden. Inte den 
gamla modellen där man ställde in gamla symaski-

In teriör från B iopoo l A B  i Um inovahuset — d e t nya hög
teknologiska cen tre t i Umeå. F o to  inlånat från Uminova.

ner för att börja sy, det vill säga att Västerbotten 
fick det som inte var lönsamt någon annanstans.

-  Vi kan inte bortse från den miljö vi lever i, även 
om vi inte skall ha med regionalpolitiken att göra. 
Jag kan inte bortse från att Jonny Ekbäck lever 
och arbetar i Vilhelmina på sin förmedling där han 
med sina medarbetare har hela denna problematik 
runtomkring sig. Vi måste ge en del förslag till u t
veckling. Egentligen tror jäg att vi skulle kunna 
komma en bra bit på väg därvidlag om vi fick det 
uppdraget.

Många av de äldre arbetsförmedlarna har haft 
egen yrkeserfarenhet från skogen, byggen o.s.v. Se
dan har de förmedlat arbeten från vilka de haft 
egen yrkeserfarenhet.

— Det är klart att det kommer att bli svårare att 
utgå från en sådan kompetens framöver. Ta data
området och Skellefteå — där måste förmedlingen 
följa med när marknaden växer. De ska avsätta re
surser för att bli lite av experter på det marknads-
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segmentet. Vi får inte överge någon bransch, för då 
kommer den att söka sig andra vägar som innebär 
att de inte går via arbetsförmedlingen. Det är den 
aktiva bevakningen och markeringen som jag ser 
som vår huvuduppgift nu.

— Att bygga upp kompetenser kan vara en loka- 
liseringsfaktor. Det är så man ska se på framtiden i 
länet. Vi ska bygga upp kunnande och lita på att 
det blir en lockelse och dragkraft i väl utbildad per
sonal. Jag vet också att en väl etablerad och kunnig 
människa som har en kompetens inom ett område 
också är den som kan röra sig åt det andra hållet. 
Det kan vara den som kommer hit för a tt starta 
eget som professor på en institution. I årets forsk
ningsproposition sägs att Umeå ska få runt tio nya 
professurer. Jag tycker att i det läget skulle för
medlingen i Umeå omgående, när professorerna u t
nämnts, ta kontakt med dem och diskutera vad för 
slags institution de ska etablera, vilken arbetskraft 
och kompetens som behövs. Den typen av aktiv 
förmedling ser jag som en framtidsvision.

A tt förverkliga Bertil Olssons visioner om över
gången till industrisamhället blev kännbart för Väs
terbotten, och är det ännu i denna dag i form av ut
flyttning. Vad kommer att hända med Västerbotten 
framgent?

-  Vill man se det moraliskt, kan man säga att 
Västerbotten har fått betala förhållandevis mycket 
till den svenska välfärdens utveckling. Många män
niskor i Västerbotten har byggt den svenska välfär
den. De har gjort det bl.a. genom att de flyttat till 
annan ort. De har fått pruta på en del bekvämlighe
ter, men de har byggt upp en välfärd som kommit 
samhället till del i mycket större utsträckning än 
det har kommit dem själva till del. Västerbottning- 
arna har ett stort plus i kontot för det här landets 
utveckling. Därför är det rimligt a tt man ser det 
som en fördelningsfråga att i den nya framtiden 
även satsa på Västerbotten. Jag ser universitetet 
som en sådan milstolpe och framtidssatsning. Där 
har vi en strategisk punkt för utveckling, nya pro
dukter, ny teknik och kunniga människor på hem
maplan. Det bör vara ett kraftcentrum i länet med 
större spridningseffekter än vad vi har idag. I fram

tiden kommer vi att känna av universitetet betyd
ligt mer även i inlandet.

- Många regioner har samma ambitioner. Dess
utom har vi en omvärld som inte väntar och där 
konkurrenssituationen förändras snabbt. Det är 
ingen lätt uppgift, men jag vet inte om vi kan ställa 
oss den annorlunda. Vi har ändå ett välorganiserat 
samhälle i det här landet. Vi vet var och en ungefär 
vad vi ska göra. Vi kan ganska snabbt organisera en 
verksamhet, och det är en väldig tillgång att ha det 
tillsammans med en välutbildad arbetskraft. Det är 
grundvalarna på vilken vår konkurrenskraft vilar, 
då gäller det för Västerbotten att vara en bastant 
pelare i den grunden. Jag är inte främmande för att 
norrlandslänen, med Västerbotten i spetsen, om 
tjugo -trettio  år framstår som det område där kom
petensutvecklingen var starkast under 1980- och 
1990-talet. Där man byggde upp ett kunnande för 
framtiden på flera områden, där man tog i anspråk 
de mänskliga resurserna mycket väl och där man 
tillsammans med de naturliga resurserna från övrigt 
näringsliv kunde få en bra utveckling. Vi ska hämta 
hem uppdragen just innan de uppstått. Det är det 
ofödda barnet vi skulle behöva komma i kontakt 
med.

Trots min optimism måste slutvinjetten också in
nehålla hoten mot länet. Tre av fyra nya jobb kom
mer att hamna i storstadsregionerna. Det är våra 
mest kvalificerade bedömare som säger det. E tt av 
de fyra nya jobben har övriga landet att slåss om!

Allt färre unga människor kommer ut på arbets
marknaden. Striden om de unga blir hård. Den star
ka expansionen i storstadsregionerna kommer att 
utöva en oerhört stark dragningskraft på våra välut
bildade västerbottniska ungdomar.

Jag vet att jag tolkar arbetsförmedlarnas åsikt när 
jag säger: Vi arbetar lojalt för en utveckling av länet. 
Vi har framgång. Vi skall fortsätta att ge en fullgod 
arbetsmarknadsservice. Men vi kräver att arbets
marknadspolitiken stöds av en kraftfull, solidarisk 
regionalpolitik. Den har vi inte idag. Har vi den i 
morgon? Ansvaret ligger och skall ligga hos regering 
och riksdag. Vi har nu nått gränsen och — för inlan
dets del - kanske passerat den.
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