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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida arbetarrörelsens styrka påverkar sparbeteende.  

För att undersöka detta gjordes en komparativ studie mellan Norrköping och Borås mellan 1911- 

1950. Städerna valdes på grund av likheterna. Källorna var statistiskt material på lokalnivå från  

Statistiska Centralbyrån. Slutsatserna från studien var att det finns en skillnad  i sparande mellan 

Borås och Norrköping. Att arbetarrörelsens styrka påverkar sparbeteende kan inte beläggas och 

måste avfärdas, även om definitiva slutsatser är svåra att dra på grund av brister i data. Det behövs 

mer data samt kompletterande studier.   

Nyckelord: Sparbeteende, nettosparande, Borås, Norrköping, Arbetarrörelsen.  
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1. Inledning  
Arbetarklassens ekonomiska beteende är något som varit av intresse i många år. Inte minst har 

arbetarnas förmåga att spara och lägga undan kapital varit ett intresse.  I början av den industriella 

epoken var det ett intresse för överklassen, som ett filantropiskt projekt vari arbetarklassen driftighet 

skulle premieras och förfinas. Idag är det ett intresse för akademiker som ett sätt att förstå dåtidens 

beteendemönster och ekonomi.   

Utan tvivel kan förståelse för arbetarklassens olika ekonomiska beteenden vara intressant. Genom 

att förstå hur arbetare har tjänat pengar, spenderat pengar och sparat pengar kan det öppnas upp 

kunskap om hur enskilda arbetare levde för femtio, hundra eller hundrafemtio år sedan och det går 

därigenom att få en ökad förståelse för hennes villkor vid den tidpunkten. Likväl är det intressant att 

förstå detta beteende på en större nivå. Genom att titta på ekonomiskt beteende för en klass kan det 

förstås vad som konstitutionerna denna klass, hur den som enhet formerar sig i ett system antingen 

som producent, exploatör, konsument eller för den delen subversivt element.  

Just detta gör arbetarklassens sparbeteende intressant. Genom att titta på sparbeteende kan svar på 

frågor om hur hon förberedde sig för sjukdom eller arbetslöshet, hur hon öppnade upp nya 

ekonomiska möjligheter för större inköp men likväl hur hon byggde upp sin ekonomiska styrka 

förberedas och framställas. Allt detta är relevant för att förstå arbetaren som individ i sin tid, men 

likväl som klass i sitt system.  

Arbetarklassens sparbeteende är likväl intressant ur ett marxistisk perspektiv. Frågan är om huruvida 

grundläggande förståelse för klasskamp och klassintresse kan förklara en arbetare, och 

arbetarklassen i sin helhet, ekonomiska beteende som en strategi för klasskamp. Eller enklare 

uttryckt; sparar arbetarklassen för att stärka sig själva? Att kunna besvara den frågan kan ge ökad 

förståelse för klasskampen, samt ge en ny dimension för att förstå ekonomiskt beteende inte bara 

som något introvert för en person, vari en sparar för att få en drägligare tillvaro, utan också som en 

extrovert strategi vari en utmanar en annan grupp för att främja sin egna grupp. Alltså kan 

sparbeteende ge insikt i klass.  

Däremot föreligger sambandet även tvärtom, klass skulle kunna förklara något om sparbeteende, 

vilket är det intressanta för denna studie. Om arbetarklassen lyckas bli starkare, genom att 

arbetarrörelsen blir starkare förefaller det sig troligt att reallöner skulle öka. Vad skulle det då betyda 

för sparandet? En hypotes är att arbetarklassen skulle kunna avsätta pengar för sparandet. En annan 

effekt som skulle kunna infinna sig är en socialiseringseffekt på arbetarklassen, vari vissa 

sedlighetsideal så som sparande skulle kunna uppenbara sig.  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns ett samband mellan arbetarklassens 

sparbeteende och arbetarrörelsens styrka mellan 1911 och 1950. För att göra detta kommer två 

städer att undersökas, Norrköping och Borås. Därför kan två frågeställningar formuleras: 1) kan en 

skillnad i sparande mellan Borås och Norrköping urskiljas mellan 1911 och 1950, och 2) om så, kan 

denna skillnad förklaras med hjälp av arbetarrörelsens styrka och i så fall hur?  

1.2 Avgränsningar  
Det är primärt två avgränsningar som har gjorts i undersökningen. Den första avgränsningen är 

tidsmässig, där undersökningen sträcker sig mellan 1911 och 1950. Detta har gjorts av två 

anledningar. Den första är tillgänglig data. Den data som har hittas och som är sammanhängande 

sträcker sig mellan 1911 och framåt vilket gör årtalen 1911 och 1950 bra år att utgå ifrån då det ger 

en bra tidsserie att kunna urskönja förändringar och generella utvecklingar. Den andra anledningen 
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är att den första delen av 1900-talet var en betydande tid för arbetarrörelsens framväxt, där 

arbetarklassen tack vare arbetarrörelsen stärkte sin position. Detta kan dels ses genom ett starkt 

ökat antal medlemmar under denna tidperiod där LO gick från att ha cirka 100 000 medlemmar till 

uppåt 1 500 000 medlemmar.1 Det kan också märkas genom stora valsegrar b.la. år 1911, 1917, 1932 

för Socialdemokraterna och 1944 för kommunisterna. Politiska segrar som åtta timmars arbetsdags 

införande 1919, den allmänna rösträttens införande 1919, den första socialdemokratiska regeringen 

1920, två veckors semesters införandes 1938, Saltsjöbadsavtalets stadgandets mellan LO och SAF 

19382 samt att det allmänna barnbidraget börjades betala ut 1947 är vidare exempel.3 Således blir 

tiden efter 1950 irrelevant. Detta också för, som exemplifierats ovan, så var klassmotsättningarna 

mindre explicita. Tiden innan blir likväl också obetydlig för studien, då arbetarrörelsen fortfarande 

var i sitt embryo och snarare satte upp sin organisation(er) och rörelse än tog den direkta kampen så 

som de gjorde mellan 1910-1950.   

Denna avgränsning i tid är dock inte utan sina problem. Början av 1900-talet var en turbulent tid då 

många internationella och världsomspännande kriser utspelade sig, framförallt nämnvärda är 

världskrigen och den stora depressionen. Det är orimligt att tänka sig att dessa inte påverkar 

undersökningens resultat.  

Den andra avgränsningen som görs är geografisk vad anbelangar att undersökningen främst tittar på 

Borås och Norrköping. Detta görs för att enklare kunna hitta skillnad i data som kan härröras från 

arbetarrörelsens styrka och således utesluta andra variabler. Anledningen till att inte andra städer 

har valts är att Norrköping och Borås för det första är väldigt liknande  sin industristruktur där båda 

var betydande industristäder under undersökningsperioden, förhållandevis homogena i sin 

industristruktur och inriktade båda mot textilindustrin. Samtidigt finns det en betydande skillnad; 

nämligen arbetarrörelsens styrka där arbetarrörelsen i Norrköping ter sig förhållandevis stark och 

ledande medan Borås framträder som hopplöst eftersatt och ineffektiv. Detta diskuteras vidare i 

kapitel 2.  

  

1.3 Metod  
Metoden för denna undersökning är en kvantitativ och komparativ metod. Med det menas att 

kvantitativ data har använts från två olika städer, Borås och Norrköping, för att sedan jämföra denna 

data. Anledningen till att en kvantitativ metod har använts är för att det för det första ger ett enkelt 

och översiktligt sätt att granska skillnader och utvecklingar under en längre tidsperiod samt för att 

det för det andra samt på ett enkelt sätt kan gradera denna utveckling och dra slutsatser utifrån den. 

Anledningen till att en komparativ metod har använts är för att detta ger oss en möjlighet att jämföra 

data och dra slutsatser utifrån det, samt att det ger ytterligare referensramar i granskandet och 

värderandet över respektive dataserie. Att inte använda en komparativ metod hade försvårat att 

rensa ut andra effekter och således hade allt för många andra dolda variabler kunna spelat roll. 

Därför lämpar sig Borås och Norrköping, vars största anmärkningsvärda skillnad här är hur pass 

framskriden arbetarrörelsen är.  

                                                           
1 Larsson (2014), s. 108  
2 Detta är inte ett helt okontroversiellt påstående. Saltsjöbadsavtalet är av många ansedd som klassförräderi 

då facket gav upp makten på arbetsplatsen till kapitalisterna. Undertecknad själv har många reservationer mot 

detta. Det går dock inte att förneka att under just denna tidsperiod så var det ett uttryck för arbetarrörelsens 

styrka att arbetsköparföreningarna satte sig ned och förhandlade samt att det kortsiktigt, främst under denna 

tidsperiod men likväl efter denna tidsperiod, stärkte arbetarklassen. 3 Hirdman (1989), s. 42, 55, 60, 95, 136, 

170, 204, 244, 281  
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För att analysera data har korrelationskoefficient plockas fram på några av värdena. Vidare har också 

medelvärde och median plockats fram. Medelvärdet här blir problematiskt eftersom det går att 

misstänka att det finns extremvärden som påverkar. Dock används medianen här som ett sätt att 

kompensera för det.  

Ett viktigt mått är nettosparande, framförallt per invånare i respektive stad och per 

sparindikatorenhet (se mer nedan). Detta mått används för att bättre kunna se utvecklingen på en 

mikronivå för att få förståelse för vad som hände hos respektive arbetare, för att därifrån kunna 

bygga en helhetsbild. Nettosparande i denna uppsats indikerar olika trender på ett bra sätt och ger 

möjlighet att kunna få kompletterande förståelse för den utveckling inom sparbeteende som 

respektive städer upplevde under undersökningens period. 

Vidare har ett mått för att uppskatta antalet sparare skapas eftersom spardata var bristfällig. Denna 

kallas för sparindikatorenheter och består av tre olika mått som är antal sparare, motböcker och 

antal konton. Det är alltså en indikator över hur många kunder (det vill säga sparare) som finns i 

respektive bank. Anledningen till att detta mått används är för att data för till exempel antal konton 

bara finns under en viss tidsperiod av undersökningen och att det då byter ut en annan data (i detta 

fall antal motböcker). Genom att konstruera detta mått får vi dock ett sammanhängande mått som 

kan användas för att försöka urskilja en övergripande utveckling rörande antalet sparare på 

respektive bank. 

Detta mått är problematiskt då tre olika sorters data har använts samt att några av dessa data på ett 

vanskligt sätt beskriver det som det är menat att göra. Det syftar främst till konton eftersom det kan 

gå mer än ett konto per person. Däremot ger det en inriktning på hur antalet sparare i respektive 

städer skall uppskattas.  

Ett problem är att viktning inte har kunnat uteslutas med metoden. Eftersom sparbankerna är öppna 

för alla klasser finns det extremvärden som ”förorenar” resultateten. Det går alltså att misstänka 

med hög säkerhet att använd data inte representerar enbart det som ämnar att undersökas, utan att 

en annan del av populationen (alltså överklass och medelklass) är en del av urvalet. Eftersom denna 

del av populationen inte faller under undersökningens syfte så är det problematiskt. Olika värden 

som median och nettosparandet har använts för att försöka undvika detta problem, men det går att 

diskutera huruvida det har uppnåtts. Något som dock stärker reliabiliteten i undersökningen här är 

att den tidigare forskningen visar på att arbetarklassen dominerade bland spararna.3 Huruvida det 

dock är giltigt för hela undersökningen är under diskussion, vilket även det är problematiskt eftersom 

vi bara kan anta i bästa fall att arbetarklassen är så pass dominerande i urvalet att eventuell felkälla 

inte påverkar resultatet. Således finns det ett glapp mellan undersökningens valda metod och 

problem.  

1.4 Källor och källkritik  
För att få fram spardata till denna uppsats har Statistiska Centralbyråns Allmän Sparbanksstatistik 

använts. Denna informationssamling, som under undersökningsperioden, nedtecknar olika 

information om banker i de största städer. Utöver det som kommer nämnas i undersökningen finns 

information som inlåningsränta samt upp till 1919 även nya insättare och avgångna sparare. 

Eftersom inget direkt trovärdighetsproblem föreligger detta material finns det ingen anledning att 

diskutera det närmre. Det skall dock anmärkas att en problem är att viss information byts ut, eller 

helt försvinner under undersökningsperioden. Exempel på detta är information över enskilda 

sparare, samt nya och avgångna sparare. Även om detta inte per se misskrediterar materialet så gör 

                                                           
3 Johnson (1985), s. 88-89  

   Lilja (2004),  s. 123  
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det materialet svårare att hantera samt visar på viss förändring i vad som anses vara relevant att ta 

in. Vidare har Statistisk Årsbok för Sverige från SCB använts för att få fram befolkningsdata för 

Norrköping och Borås.  

Ett problem som dock finns är att källorna beräknar för hela banken och att det inte framgår vilken 

klass, yrke eller bakgrund som spararen har. Det finns således en vinkling på insamlad data och det 

går att föreställa sig att det påverkar resultatet och undersökningen eftersom det då ur data ej 

framgår 1) hur många kan kategoriseras som arbetarklass av de sparande, och 2) hur stor del av 

insättningarna, uttagen och de totala besättningar tillhör arbetarklassen respektive överklassen.  

1.5 Teori och definitioner  
Som teori används marxistisk teori. Enligt marxism konstitutionernas samhället av två klasser, 

proletärer och kapitalist, samt en överbyggnad och bas. Med proletär menas en person som ej äger 

produktionsmedel och således måste sälja sin arbetskraft för att kunna försörja sig. Med kapitalist 

menas någon som äger produktionsmedel samt köper andras arbetskraft för att kunna försörja sig 

genom att exploatera dem. Basen i ett samhälle är de ekonomiska villkoren och relationerna, alltså 

ägande- och exploateringsförhållanden samt de ekonomiska strukturer. Dessa påverkas i sin tur 

överbyggnaden som är allt ifrån politiska villkor till kulturella företeelser och institutioner. 4  

De två klasserna befinner sig i konstant konfontration, som ibland förs lågintensivt och dolt och 

ibland högintensivt och öppet. Denna kamp handlar i slutänden om makt över produktionsmedlen. 

Marx menar vidare då att arbetarklassen, när den för det första delar vissa positioner och för det 

andra upplever sig som att de delar dessa positioner, uppträder som en medveten klass som aktivt 

försöker omstörta det kapitalistiska samhället. Det ligger i kapitalismens mekanism att arbetarklassen 

kommer gå ihop för att omstörta det kapitalistiska systemet.5  

Hur spelar detta roll för undersökningen? Så som jag resonerar är det för det första som så att det 

måste förstås att en organiserad arbetarrörelse, i synnerhet vid denna tidpunkt, är ett uttryck för en 

klassmedveten arbetarklass. Det är arbetare som är medvetna om att de är arbetare, och att de 

besitter en gemensam position och därav gynnas av att gå ihop. Det är en klass av sig, och för sig. För 

det andra är det viktigt att förstå att när arbetare går ihop, i en explicit arbetarrörelse, så får det vissa 

effekter. Dels är det faktumet att arbetarklassen kan utmana överklassen på ett mer öppet, direkt 

och konfrontativt sätt. Det kan ge effekter så som höjd reallöneutveckling men också andra politiska 

effekter som kan förbättra arbetarklassens ekonomiska position som möjliggör ett ökat sparande. 

Vidare kan det också ge en effekt genom att arbetarrörelsens motiverar sedlighetsideal som 

motiverar ett skötsamt leverne där ekonomiskt ansvar premieras. Arbetaren socialiseras till en 

skötsammare person eftersom vissa normer och ideal lyfts fram, alternativt uttryckt. Alltså skulle de 

grundläggande marxistiska strömningarna, av att arbetarklassen försöker utmana överklassen i 

klasskampen (som egentligen är en kamp om produktionsmedlen) till att arbetarklassen organiserar 

sig och det i sin tur skulle då, i denna undersökning, ha en effekt på sparbeteende.  

Med arbetare menas en person som behöver sälja sitt arbete för att försörja sig. Arbetarklassen är 

således alla personer som delar denna gemensamma nämnare och därigenom befinner sig i en 

gemensam, objektiv position inom kapitalismen samt delar vissa upplevelser och villkor på grund av 

detta.   

Arbetarrörelsen är det organiserade uttrycket för arbetarklassen. Med detta menas att när arbetare 

går ihop för att de är arbetarklass och vill främja sina intressen så är det ett organiserat uttryck för 

                                                           
4 Woodfin (2009) s. 37, 40-41, 50  
5 Woodfin (2009), s. 38-39, 58  
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arbetarklassen. Det betyder att spontana strejker eller andra icke-organiserade uttryck för 

arbetarklassen ej är att räkna som arbetarrörelsen. Exempel på arbetarrörelsen är fack, 

arbetarklubbar samt socialistiska och kommunistiska partier.  

Arbetarrörelsens styrka definieras i denna undersökning utifrån två faktorer. Det första är omfånget, 

alltså hur stor arbetarrörelsen är. Detta skulle kunna vara en rent kvantitativ faktor men är i detta fall 

en semi-kvantitativ faktor eftersom arbetarrörelsens omfång inte har kvantifierats. Istället har 

omfånget uppskattas via en litteraturgenomgång. Den andra faktorn är hur pass avancerad 

arbetarrörelsen är. Här menas det allt ifrån hur stark dess politiska gren är, aktiviteter den genomför, 

livskraften i den och dylikt. Det är således en kvalitativ faktor. Dessa två faktorer, i kombination med 

varandra, utgör arbetarrörelsens styrka. Arbetarrörelsens styrka syftar således inte nödvändigtvis 

eller ens implicit till dess förmåga att utmana överklassen och vinna kampen över arbetsplatserna.  

  

1.6 Tidigare forskning  
Paul A. Johnson har undersökt hur den brittiska arbetarklassen har sparat och lånat pengar under 

åren 1870-1939 för att försöka urskilja olika beteenden och förklara dem.6  Johnson pekar bland 

annat på hur den brittiska arbetarklassen sparade i så kallade begravningsförsäkringar, Industrial Life 

Insurances. Dessa skall dock inte bara förstås som något som möjliggjorde ståtliga begravningar, som 

i det viktorianska England var av stor vikt, utan skall också förstås som en sorts livförsäkring på bland 

annat äldre medborgare. Johnson pekar på hur barn under tio års ålder sällan hade mer än en sådan 

försäkring på sig, medan folk över 10 års ålder i genomsnitt hade nästan två av sådana här 

försäkringar på sig.7    

Johnson pekar även på hur arbetarklassen sparade i olika försäkringar mot sjukdom, arbetslöshet och 

ålder. Arbetarna som gjorde det var dock huvudsakligen av mer ”respektabel” karaktär och inte 

nödvändigtvis representativ för dåtidens arbetarklass. 8  

Det tredje, och mest relevanta för detta sammanhang, är Johnsons undersökning för hur 

arbetarklassen ackumulerade pengar, alltså sparade. Johnson pekar på att detta skedde i fyra olika 

former av sparinstitutioner; saving banks, building societies, co-operative societies och saving clubs. 

Johnson slår även fast att den viktigaste av dessa institutioner var ”saving banks”, alltså sparbanker.9   

Johnson går vidare till att peka på att trots svårigheterna i att ge en exakt siffra på antal arbetare som 

hade sparkonton så dominerade arbetarklassen, med vissa siffror pekande upp på att så många som 

90% av de sparande var arbetarklass 1893. Huruvida detta refererar till konton eller personer 

framgår inte. Johnson menar dock på att många av de arbetare som sparade inte var outbildade, 

utan ofta var hantverkare eller andra mer eller mindre utbildade arbetare. Vidare säger han att 

sparandet var något som inte de fattigaste i samhället hade råd med då de inte hade råd att lägga 

undan pengar.10   

Kristina Lilja har i sin avhandling tittat på kapitalmarknaden och sparandet i Falun 1830-1910 som ett 

sätt att undersöka kapitalmarknadens omvandling ur ett hushållsperspektiv.11 I sin avhandling har 

Lilja undersökt Falu stads sparbank. Hon pekar på hur Falu Stads Sparbank ursprungligen var tänkt 

                                                           
6 Johnson (1985), s. 5  
7 Johnson (1985), s. 9. 11-48  
8 Ibid, s. 9, 11-48  
9 Ibid, s. 88-89  
10 Ibid, s. 94-96  
11 Lilja (2004), s. 21-22  
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som en form av välgörenhetsinstitution för arbetarklassen för att uppmuntra till driftighet, men 

utvecklades till en sparinstituten för samhällets alla klasser. Dock var det huvudsakligen 

okvalificerade arbetare som dominerade bland de sparande, även om denna grupp minskade under 

den undersökta perioden. Denna grupp arbetare, tillsammans med andra proletärer så som 

kvalificerade arbetare eller hushållsanställda utgjorde dock majoriteten av de sparande under 

tidsperioden. Vidare pekar Lilja på hur den vanligaste gruppen som öppnade sparkonto hos Falu 

Stads Sparbank var män i åldern 15-35 och som ännu ej hade eget hushåll. Vidare redovisar Lilja att 

1880 så ökade sparinsatserna då fler individer hade bättre möjlighet att avvara kapital för att spara 

då arbetarna under slutet av 1800-talet fick ett ekonomiskt uppsving.12  

Vidare har Lilja tillsammans med Dan Bäcklund undersökt hur arbetssparande i Sverige 1870-1914. 

De har kommit fram till att sparbankssparandet under slutet av denna period var obetydlig litet, 

bland annat för att de om tjänade under medianlönen plockade ut mer från banken än vad de satte 

in. Totalt sätt var medelvärdet för vad som sattes in på bankerna av de som tjänade under 

medianlönen 1900-1905 33 kronor, med samma värde för samma grupp av det de plockade ur var 42 

kronor. Medelvärdet för bankinsättningen av de som tjänade över medianlönen var 77 kronor, och 

medelvärdet för deras uttag var 64 kronor. Däremot pekar Bäcklund och Lilja på att mer än hälften av 

arbetarna satte in pengar på banken 1914. År 1900 fanns det nästan ett sparkonto i genomsnitt per 

hushåll i Sverige och 1900-1905 hade en okvalificerad arbetare i genomsnitt 191 kronor på kontot 

medan en kvalificerad arbetare hade 182 kronor på sparkontot.13  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibid, s 106-124  
13 Bäcklund, Lilja (2005) s. 627-628, 632-633, 636, 640  



7  

  

2. Norrköping och Borås olika villkor  
I detta kapitel kommer utvecklingen och förhållandena i Borås och Norrköping att återges med början 

i 1800-talets mitt in till undersökningens period, 1911 till 1950. Detta görs för att försöka ge en så 

målande och talande bild av Norrköping och Borås som möjligt för att möjliggöra en bättre 

jämförelse mellan de båda städerna i senare kapitel.  

I första delen återges Norrköping med tonvikt på industrins utveckling och sociala förhållanden. Även 

arbetarrörelsens styrka försöks återges här. I andra delen beskrivs Borås, även här med fokus på 

industrins utveckling men med mindre tonvikt på sociala förhållanden och mer på arbetarrörelsens 

utveckling och styrka. Anledningen till skillnaderna är för att lyfta säregna karaktärsdrag med båda 

städerna som verkar särskilja de från varandra. I sista delen görs en jämförelse.  

2.1 Norrköping  
Norrköping var historiskt en industristad och utgjorde under 1800-talet den näst viktigaste 

industristaden efter rikets huvudstad. Staden var omgärdad av små bruksorter och var en industriell 

motor för landet. Dock gick Norrköpings andel av Sveriges industritillverkningen tillbaka från 15% vid 

1870 till 3% vid 1913.1415  

Den industriella basen för Norrköping utgjordes av textil- och beklädningsindustrin. Kring detta fanns 

och utvecklas betydande handel för textil- och beklädnadshandel. Norrköping var så pass betydande 

för den Svenska textilindustrin att staden kallades för Sveriges Manchester, trots att  

Norrköping huvudsakligen sysslade med ylle medan Manchesters produktion var inriktad på bomull.  
16  

Eftersom denna industri var så betonad kom Norrköping att särskilja sig från övriga städer då 

industrin var huvudsakligen ensidig. 1865 var 88% av arbetarna sysselsatta i textil- och 

klädesindustrin. Klädesindustrin produktionsvärde uppgick samma år i totalt 6 214 000 kronor och 

bomullsindustrins produktionsvärde i totalt 2 510 000 kronor.16  

Att staden var dominerad av textil och klädesindustrin reflekterades även i arbetskraften. Kvinnor 

utgjorde uppåt hälften av stadens arbetare och även barn utgjorde en stor del av stadens arbetande 

befolkning.17 Förhållandet av att stadens demografi dominerades av kvinnor fortsatte väl in på 

hälften av 1900talet.18  

Norrköping var således en stor industristad som utgjorde ett industriellt nav i Sverige. Denna 

industriella motor drevs nästintill bara av textil- och klädesindustrin som totalt dominerade både 

industrin och marknaden i Norrköping.  

Det var dock ingenting som varade i evighet. Norrköping kom att fram till 1900-talet förlora sin 

ställning som Sveriges industriella nav.19 Tack vare sin manufakturerar historia och roll som 

industriella nav under 1800-talet så uppvisade staden tidigt en utpräglat proletariat.20  

Trots det ökade Norrköpings befolkning starkt med totalt 175% under åren 1850 till 1910. Sverige 

ökade sin befolkning med 60%. Dock ökade städer som Stockholm med 268% och Borås med 688%. 

                                                           
14 Svensson (1972) s. 105, 239-240  
15 Ibid, s. 82-85  
16 Ibid, s. 87-90  
17 Ibid, s. 103-104  
18 Godlund (1976) s. 23  
19 Ibid, s. 243, 248-251  
20 Ibid, s. 259-261  
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Här skall det tilläggas att Norrköping var en gammal manufakturerar stad som redan hade en 

betydelsefull befolkning och en snäv stadskärna vilket endast hindrade en snabb och aggressiv 

befolkningsutveckling.21  

Statistisk Årsbok för Sverige uppvisar en stark befolkningsutveckling utveckling för Norrköping under  

1800-talet med en befolkningsutveckling på 350%. Denna ökning är en tydlig indikator på 

industrialiseringsprocessens positiva inverkan på Norrköpings ekonomiska utveckling.  

Årtal 1800 1840 1865 1890 1900 

Befolkning 9 089 12 329 22 694 32 826 41 008 

Procent 100,00% 135,65% 249,69% 361,16% 451,18% 

Tabell. 1 Befolkningsutveckling i Norrköping 1800-1900 i absoluta tal och procent.  
Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1914, SCB.  

Under 1900-talet uppvisar dock Norrköping en betydligt svagare utveckling på blott 82%. Med 

undantag för ett undersökningsår, 1915, är dock utvecklingen förhållandevis stabil, även om den blir 

aningens mer potent efter 1935.  

Årtal 1911 1915 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1950 

Befolkning 46 629 45 768 57 377 58 979 60 671 61 799 63 021 70 931 73 564 81 902 84 939 

Procent 100,00% 98,15% 123,05% 126,49% 130,11% 132,53% 135,15% 152,12% 157,76% 175,65% 182,16% 
Tabell. 2 Befolkningsutveckling i Norrköping 1911-1950 i absoluta tal och procent. Källa: 

Statistisk Årsbok för Sverige, SCB.  

I början av 1900-talet dominerades Norrköping av trångboddhet. 1913 var Norrköping en av landets 

mest tät bebodda städer. På en enrumslägenhet snittades det tre personer. Detta kom dock att 

förändras och bostadskvarteren breddades kraftigt under 1900-talet, mycket på grund av att 

textilindustrier lades ned. Dock karakteriserades staden fortfarande 1936 av småbostäder då 63% av 

alla bostäder var enrum med kök, medan samma siffra i riket låg mellan 45% och 58% och i Borås på 

46%.22  

Vidare skedde det fler förändringar inom Norrköping på 1900-talet. 1913 slogs de tre största 

yllefabrikerna ihop. Samtidigt förflyttades ägandeskapet över företagen i Norrköping från Norrköping 

till Stockholm. Vidare var det industrier som metallindustrin samt kemisk-, livsmedels-, jord- och 

träindustri som var de mest expansiva industrierna.23  

Norrköping fick sin första fackorganisation 1881 när möbelsnickare i staden gick ihop. Textilarbetarna 

följde strax efter och redan 1898 bildades Svenska Textilarbetarförbundet på Norrköpings 

textilarbetares initiativ. Svenska Textilarbetarförbundet hade sitt säte i Norrköping med undantag för 

en period i början av 1900-talet på 12 år. 1888 bildades det en järnarbetarförening som 

rekonstruerade sig 1894. Denna förening kom sedermera att bli en avdelning i Svenska  

Metallindustriarbetarförbundet24. Kommunalarbetare organiserade sig i sin tur i  

Kommunalarbetarförbundet 1904. Arbetarkommunen i Norrköping bildades 1899 men spårar sin 

bakgrund till den 1882 bildade Norrköpings arbetarklubb. Arbetarkommunen kom att ta initiativ 

1921 att bilda en hyresgästförening och blott två år senare sprang det ur denna förening stadens 

                                                           
21 Godlund (1976), s. 12-13  
22 Ibid, s. 5, 14, 17  
23 Ibid, s. 62-65  
24 Svenska Metallindustriarbetarförbundet är dagens IF Metall genom en sammanslagning 2006 med 

Industrifacket.  
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första bostadskooperativ. År 1934 började Fackföreningarnas bostadsproduktion sin verksamhet. På 

andra sidan av klasspendeln, bland arbetsköparna, bildades den första föreningen 1899.25  

År  H/M  L  SAP  V/K   Totalt  

1919   31  3  26     60  

1920   25  4  31     60  

1922-23   27     30  3  60  

1926-27   23  3  30  4  60  

1930-31   23  3  33  1  60  

1934-35   20  3  37     60  

1938   16  3  41     60  

1942   17  3  37  3  60  

1946   13  5  34  8  60  

1950   11  9  39  1  60  

Tabell. 3. Valresultat för Norrköping stad Källa: 

Ortsanalys.se  

I tabellen ovan redovisas valresultatet för Norrköping stad. Vad som framträder är en bild där 

Socialdemokraterna (SAP) antingen själva, eller tillsammans med kommunister hade total majoritet i 

alla val förutom ett. 1938:s val står ut i synnerhet där socialdemokraterna hade mer än 2/3 av alla 

mandat i vad som endast kan antas vara en total, politiskt hegemoni.  

Norrköping hade alltså en intensiv period från 1800-talet och i begynnelsen av 1900-talet av en 

framväxande arbetarrörelsen. Det var inte förens 18 år efter den första fackföreningen som 

arbetsköparna organiserade sig oberoende, säkerligen som ett svar på fackföreningarnas ökade 

makt. Vidare kom arbetarrörelsen att flytta fram sina positioner under 1900-talet i olika 

organisationer, så som hyresgästföreningen. Samtidigt dominerade socialdemokrater och 

kommunister i orten rent politiskt. Tydligt blir det alltså att arbetarrörelsen i Norrköping var minst 

sagt vital och viril, och på intet sätt vilande utan istället ständigt i färd med att avancera 

arbetarklassens intresse.  

2.2 Borås  
Borås var vid 1860 en liten västkuststad, med stor överklass och liten industri. Av den totala 

beskattningsbara inkomsten på 1,2 miljoner riksdaler uppgick industrins del till blotta 50 tusen 

riksdaler. Det var inte förens 1870-talet staden börjades industrialiseras.26  

Under 1800-talet kom Borås att växa från att vara en liten lantstad till en industriellstad.27 Borås 

industrialiserades snabbt. På 60 år, mellan 1860 och 1920, tiodubblades stadens befolkning och 

staden kom att bli ett svenskt centrum för bomullsindustrin och blev näst efter Göteborg 

                                                           
25 Godlund (1976), s. 49-50  
26 Berglund (2005:a), s. 23-24  
27 Ibid, s. 352-353, 373  
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Västsveriges industriella nav. 1890 upp gick det totala värdet på textilindustrin till 6 206 000 kr 

medan annan industri, så som läderindustrin, snickerierna och gjuterierna upp gick i 582 000 kronor. 

Från 1890 till 1920 ökade antalet vävstolar för bomull från 1 190 till 2 580 och väveristolarna för ylle 

ökade från 0 till 479. Initialt var det bomullsväverierna som kom att stå för den industriella 

expansionen inom Borås, med under 1880-talet kom spinnerier för bomull och färgerier att bli allt 

viktigare. Från 1890 växte dock trikå- och konfektionsproduktionen kraftigt som mellan 1890 till 1900 

fördubblade sin produktion, mellan 1900-1912 upprepades det och det hände återigen mellan 1910 

1920.28   

Trikåproduktionens flyttade mellan 1890- och 1920-talet över från hemmen till fabrikerna. Storleken 

på denna produktion, och Borås nationella dominans inom denna produktion, exemplifieras genom 

att AB Sveriges Förenade Trikåfabriker förlade sitt huvudkontor i Borås. Vidare diversifierad Borås 

textilindustri under denna period, bland annat genom att gummiväv och paraplyproduktion startades 

i Borås och ylleproduktionen slog igenom.29  

Ytterligare kan det nämnas att mellan 1890 och 1920 stod textilindustrin för omkring 90% av 

produktionsvärdet av all industriproduktion i Borås. Trots upprepade försök lyckades aldrig 

verkstadsindustrin aldrig slå igenom i Borås, trots att det blev en av Sveriges viktigare industrier. 

Verkstadsindustrin i Borås var istället liten och fraktionerad.30  

Borås fortsatte därtill att ha en expansiv textilindustri långt in på 1900-talet och kom att vara den 

dominerande industristaden inom flera textilområden under 1900-talet. Detta framförallt för att 

Borås var en attraktiv stad för ny industri att etablera sig i, vilket medförde ny produktion och ny 

teknologi, samt att gammal industri investerade och förnyade sig.31  

Industrins arbetare kom att huvudsakligen utgöras av kvinnor som efter 1877 dominerade. Likväl 

fanns det ett stort antal barnarbetare som var mer eller mindre oförändrat under slutet av 

1800talet.32  

Denna dominans fortsatte sedermera vara ett tydligt karaktärsdrag i Borås demografi under 

1900talet.33 Under slutet av 1800-talet låg arbetstimmarna i genomsnitt på 12 timmar. 1891 

rapporterades det att en av de större textilföretagen en 11 timmars arbetsdag, exklusive 2 timmars 

rast varje dag.34  

Vad som framträder är bilden av en stad som i rasande takt utvecklades från en liten, kanske till och 

med rätt obetydligt stad till en klassisk, stor, textilbaserad industristad. Den diversifierade 

textilindustrin och textilindustrins totala hegemoni som var i synnerhet starkt under slutet av 1800-

talet men rådde ända in på 1900-talet framträder extra och anmärkningsvärt tydligt. Vidare är det 

värt att nämna att textilindustrin var så livskraftig.  

Borås var en fackligt efterbliven stad. Staden karakteriserades av hög befolkningstillväxten men en 

folkrörelse, och i synnerhet en fackrörelse, vars medlemsantalet hade svårt att följa med. Det första 

facket bildades av blek- och färgeriarbetare år 1885, men var kortlivat. Det efterföljande, som 

bildades 1887, facket för målare varade i 18 månader och var i jämförelse med det blek- och 

                                                           
28 Ibid, s. 65, 104 106, 108, 124, 158, 173  
29 Ibid, s. 151-153  
30 Ibid, s. 152-153, 196  
31 Berglund (2005:b), s. 102-104, 125-126  
32 Berglund (2005:a), s. 56, 106, 124  
33 Berglund (2005:b), s. 35  
34 Berglund (2005:a), s. 120  
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färgeriarbetare facket, som bildades två år tidigare, långlivat. Textilarbetarna fick sitt första fack 1899 

som kom att vara tills 1913. Ett genombrott går att urskönja innan storstrejken 1909 då fem fackliga 

avdelningar för textilfacket bildades och en för läderarbetare. Det fackliga nederlaget 1909 drabbade 

dock facket hårt och två av avdelningarna fick läggas ned.35 Vad som går att se är en svårighet i att 

organisera textilarbetare. Även går det att se att de få arbetsplatsstrider som skedde i början av 

1900-talet var illa organiserade.36  

Vidare saknades det facklig aktivitet utanför Borås stad och det var inte förens 1915 som ett fack 

etablerade sig i någon av de kringliggande orterna i Borås kommun. Det var då syndikalisterna som 

1915 hade 23 medlemmar och året därefter 53 medlemmar.37 Trots att facket expanderade kraftigt 

under 1900-talet så fortsatte det fackliga medlemsantalet vara förhållandevis lågt och eftersatt då 

det bland annat inte var en självklarhet för textilarbetare att fackligt organisera sig i Borås.38  

Den politiska verksamheten startades 1901 med bildandet av Borås arbetarkommun, som visserligen 

existerat sedan 1898 men då varit ett fackligt samarbetsorgan. 1901 blev arbetarkommun en 

renodlad politisk verksamhet. Även detta organ kom att drabbas hårt av storstrejken 1909.39  

Alltså framträder en bild av en stad med svag och eftersatt arbetsrörelse, där arbetarklassens styrka 

var svag eftersom arbetarrörelsen ej förmådde att organisera arbetare eller effektivt vinna konflikter. 

Detta blir anmärkningsvärt tydligt när en tittar på hur hårt Borås drabbades av förlusten 1909. Vidare 

verkar den politiska grenen av arbetarrörelsen i Borås vara synnerligt eftersatt.  

Under 1800-talet växte Borås snabbt. På 100 år växte staden med nästan 800%, från 1774 invånare 

till 15 837 medborgare. Det visar tydligt på en stad som industrialiserades, speciellt eftersom den 

största ökningen skedde från 1860-talet till 1900-talet tiden då Borås industrialiserades. Det är 

således tydligt att Borås genom gick en snabb ekonomisk utveckling under denna tid.  

Årtal 1800 1840 1865 1890 1900 

Befolkning 1 774 2 378 3 110 8 106 15 837 

Procent 100% 134% 175% 457% 893% 
Tabell. 4 Borås befolkningsutveckling 1800-1900 i absolut tal och procent.       

Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1914, SCB.  

Under 1900-talet fortsätter Borås att växa starkt. Även om utvecklingen inte var lika stark som under 

40-års perioden 1860-1900 är den avsevärt mycket starkare än perioden 1800-1840 och ett diagram 

skulle visa på en nästintill rätlinjig utveckling 1919 till 1950 vilket är en klar indikation på stabil 

ekonomiska utveckling.   

Årtal 1911 1915 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1950 

Befolkning 21 997 23 577 23 941 30 345 34 541 38 976 43 365 47 931 50 541 54 456 58 076 

Procent 100,00% 107,18% 108,84% 137,95% 157,03% 177,19% 197,14% 217,90% 229,76% 247,56% 264,02% 
Tabell. 5  Befolkningsutveckling i Borås 1911-1950 i absoluta tal och procent. Källa: 

Statistisk årsbok för Sverige, SCB.  

Borås var en klassegregerad stad där arbetarklassen framförallt fanns i Norrby stadsdel. Norrbystads 

del dominerades av ensamstående hushåll 1915, så mycket som 25% av de 525 hushåll var 

                                                           
35 Ibid, s. 290, 292-293, 299, 346  
36 Ibid, s. 294-295  
37 Ibid, s. 291  
38 Berglund (2005:b) s. 340  
39 Ibid, s. 307-308  
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ensamstående hushåll. 15% av hushållen bestod av två, tre eller fyra personer. Blott 35 hushåll 

bestod av åtta personer eller fler. Således förefaller inte Borås ha varit en osedvanligt trångbodd 

stad.40  

Vid sekelskiftet var dock spädbarnsdödligheten förhållandevis hög, då 14% av barnen dog innan ett 

års ålder 1892. Detta härleds framförallt till att många kvinnor tvingades arbeta, samt sanitära 

problem.41  

I tabellen nedanför redovisas valresultatet för Borås stad. Vad som framträder är en bild av en 

förhållandevis svag politiskt gren av arbetarrörelsen som inte tills 30-talet förmår att få egen 

majoritet. Innan dess, på 20- och 10-talet, befinner den sig i bästa fall i jämvikt med högerns partier.  

År  H/M  L  SAP  V/K  Totalt  

1919   16  6  20    42  

1920  19  6  21     46  

1922-23  21  5  20     46  

1926-27  20  5  21     46  

1930-31  19  4  21  2  46  

1934-35  17  4  23  2  46  

1938  13  5  27  1  46  

1942  15  4  24  3  46  

1946  15  6  25  8  54  

1950  12  10  31  1  54  

Tabell 6. Valresultat i Borås stad  
Källa: Ortsanalys  

Borås verkar således ha varit en ingalunda unik stad och inga säregna eller speciella problem för 

staden går att finna, annat än den eftersatta arbetarrörelsen. Staden rörde sig från en liten 

västkuststad, till en expansiv industristad.  

2.3 Jämförelse  
Om en sätter upp Borås och Norrköping bredvid varandra förefaller de båda städerna extremt lika, 

men ändå olika. Demografins karaktär, arbetarklassens medlemmar och industriell struktur är de 

områden där likheterna är slående, om ej totala. Båda städerna var städer där kvinnor dominerade 

stadens befolkning, och likväl var i majoritet bland den arbetande befolkningen. Även barn 

framträder här som en viktig del av stadens arbetande befolkning. Detta är i sin tur en reflektion av 

de båda städernas lika industriella struktur, där textilindustrins olika produktioner var allenarådande 

för städerna under en lång tid. Här är dock inte likheterna totala. Medan Norrköping alltid verkar ha 

varit mer eller mindre produktionsinriktad, framförallt inom just textilområdet, kom Borås att växa in 

i den dominerande rollen staden sedermera fick. Norrköping expanderade visserligen, men mycket 

mer blygsamt än Borås och ej mot en lika livskraftig industri som Borås. Dock var båda städerna utan 

tvekan industristäder, där textilindustrin utgjorde båda kärna och motor.  

                                                           
40 Berglund (2005:b) s. 383, 389  
41 Ibid, s. 274  
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Likväl är den ekonomiska utvecklingen snarlik. Båda städerna växer starkt under 1800-talet, även om 

Borås utveckling är betydligt starkare än Norrköping och vars mest angelägna utveckling börjar 20 år 

senare. Anmärkas skall också göras att trots att den procentuella skillnaden i storlek mellan Borås och 

Norrköping minskar så är den i absoluta tal förhållandevis konstant, 24 632 år 1911 och 26 832 år 

1950.  

Skillnaden i arbetarrörelsens styrka var i sin tur anmärkningsvärd. Medan Borås kämpade med att 

inte bara få en organiserad fackrörelse som stod sig över flera år, verkade Norrköping inte ha 

problem med det överhuvudtaget. Situationen ter sig vara tvärtom, för där var fackföreningsrörelsen 

så stark att textilarbetarna tog en nationell ledande roll i organiseringen av textilarbetare. Det var 

dock säkerligen inget svårt då den enda andra textilstaden verkade lysa med sin frånvaro i 

arbetarrörelsen. Således är det ingen underdrift att slå fast att Norrköping hade inte bara en 

livskraftigare utan avsevärt mycket mer starkare arbetarrörelse.  
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3. Undersökning och diskussion  
I detta kapitel kommer data från sparbankerna i Borås och Norrköping redovisar. Det som kommer 

redovisas är insättningar, uttagna belopp, behållning i kronor för sparbankerna samt antalet kunder. 

Antalet kunder kommer redovisas i tre former, totala sparare, motböcker som var en form av 

bankbok kunderna hade och konton. Det är rimligt att antal att totala sparare och motböcker är 

samma siffra, då det bara går en motbok per sparare. Antalet konton är dock ej nödvändigtvis 

jämförbar med totala sparare. Således är det en felkälla. Även om det inte går att slå fast att det i 

detta fall är som så att antalet konton korrelerar med antalet sparare görs det antaganden för att 

kunna ha någon form av indikator på om antalet sparare ökade eller minskade. De tre kallas för 

sparindikatorer och används, trots problemen kring de, för att urskönja en generell utveckling i 

antalet sparare på respektive städers banker. Denna data kommer ställas mot varandra samt 

jämföras med rikets fackliga medlemskap. Vidare kommer varje stad kommer redovisas för sig själv 

för att i en avslutande del av detta kapitel jämföras med varandra.  

Det viktiga här är att det är förväntat att hitta en skillnad mellan Borås och Norrköping i 1) 

sparmönstret, och 2) hur mycket som sparats. Med sparmönstret menar jag dels hur sparandet 

utvecklas över tid men också dess förhållande till varandra och annan data. Om båda skillnader kan 

hittas, och skillnaden är som sådan att Norrköping har en positivt sparmönster och mer sparat och 

Borås har negativt eller mindre positivt, kan det ses som högst sannolikt att arbetarrörelsens styrka 

påverkar sparbeteendet i arbetarklassen.  

Nettosiffror för sparandet används också. Det är en bra indikator som visar på dels sparbeteendet 

men också sparstyrka i respektive städer. Således är det ett bra mått för att kunna jämföra de olika 

ståderna. 

3.1 Norrköping  

År 
Insättningar 
(1911=100) 

Uttag 
(1911=100) Behållning i  kronor 

Totala 
sparare Motböcker Konton 

1911 691 131 kr 902 632 kr 6531223 19911     

1915 491 120 kr 737 414 kr 6416897 19407     

1919 669 884 kr 392 435 kr 8061126 21112     

1923 1 580 285 kr 1 198 442 kr 13371426   24332   

1927 1 418 802 kr 1 435 256 kr 16112392   27712   

1931 3 589 943 kr 3 076 180 kr 20915004   29583   

1935 4 366 392 kr 4 697 858 kr 26946724   29791   

1939 6 100 091 kr 6 647 096 kr 30830998   33346   

1943 6 995 223 kr 5 443 832 kr 41843000   43644   

1947 11 529 948 kr 10 377 554 kr 65819000     56783 

1950 13 174 848 kr 11 826 817 kr 85540000     63900 
Tabell 7. Data över nya insättningar, uttagna belopp, behållning i kronor i fasta belopp, totala sparare, 

motböcker och konton i Norrköpings sparbank. Källa: Allmän Sparbanksstatistik  

Ovan redovisas data från Norrköpings sparbank i fasta priser. De fasta är redovisade efter 1911 års 

Konsumentpris Index42. Vad som går att se är en relativt stabil utveckling gällande insättningar, med 

bara två minskningar. Båda åren insättningarna minskar så är uttagen större. En liknande utveckling 

finns bland sparindikator-enheterna, alltså antalet sparare, motböcker och konton. 1915 

sammanfaller en tillbakagång bland insättningar med en tillbakagång i sparindikatorn. Att detta dock 

                                                           
42 Statistiska Centralbyrån (2015)  
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skulle vara förklaringen för minskningen i insättningarna skulle vara orimligt. En sådan förklaring 

innebär att de 500 personer årligen satte in över 200 kronor, en summa som måste anses vara 

sensationellt hög för människor av de flesta samhällsskikten att kunna sätta in vid detta årtal. Ta i 

hänsyn att arbetarna, som tidigare forskning visar, var den stora majoriteten av sparare förefaller det 

ännu mindre sannolikt. Denna förändring kan antagligen förklaras av kriget som pågick i världen då, 

den ökade konflikten i och med att Socialdemokraterna vann mark eller, vilket kanske är troligast, en 

kombination av dessa två.  

År Nettosparande per person Norrköping Nettosparande per sparindikatorenhet 

1911 -5 -11 

1915 -5 -13 

1919 5 13 

1923 6 16 

1927 0 -1 

1931 8 17 

1935 -5 -11 

1939 -8 -16 

1943 21 36 

1947 14 20 

1950 16 21 
Tabell 8. Tabell över nettosparande per person och per sparindikatorenhet i Norrköping Källa: 

Allmän sparbanksstatistik  

För att bättre kunna bedöma sparbeteendet hos arbetarklassen redovisas nettosparandet ovan för 

Norrköpings sparbank per person i staden och per sparindikatorenhet. Båda sätten att mäta 

nettosparandet har sina problem. Per sparindikatorenhets problem ligger i måttets vansklighet på 

faktiska antal sparande. Per person innebär att även folk som inte sparar tas i beaktande.  

Även om utvecklingarna är någorlunda lika så är dock nettosparandet per sparindikatorenhet mer 

omfattande. Vad som dock verkar vara är att sparandet är känsligt för världsomspännande händelser. 

Både inför andra och första världskriget går det att se ett negativt nettosparande.  

1927 siffra är dock mer svårtolkad. Då plockades det ut pengar per sparindikator medan det per 

person låg still. Här kan dock den största tilltron sättas till nettosparandet per sparindikatorenhet 

eftersom denna enhet ännu inte uppvisar sin vansklighet som tidigare diskuterats. Det är dock svårt 

att koppla den till en svag arbetarrörelse, eller någon direkt världsomspännande händelse. Det skulle 

kunna förklaras av att Sveriges vid denna tidpunkt hade en svag regering samt en omtumlande 

politiskt läge. Detta är dock inte säkert. Än så länge går en känslighet i sparbeteendet för 

världsomspännande händelser urskiljas, ett mönster som uppvisas främst i nettosparande.   

För att bättre se förhållande mellan sparbeteende mellan arbetarrörelsens styrka och sparbeteende 

visas i diagrammet nedan nettosparande per person i förhållande till fackligt medlemsantal, och 

efterföljande visar nettosparande  Eftersom Norrköping var en stad med en tradition av en stark 

arbetarrörelse bör ett samband mellan beskriven spardata och fackligt medlemskap indikera på att 

arbetarrörelsens styrka påverkar sparbeteende. Det är dock relevanta att påpeka att detta är just 

nationell data över medlemskap i LO-förbunden och att det inte nödvändigtvis är korrekt beskriver  

situationen i Norrköping för arbetarrörelsen.  

Det är svårt att tolka diagrammen. Trots starka avvikelser så verkar det finnas en viss korrelation. 

Korrelationskoefficienten för diagram 1 är 0,588 och för diagram 2 är den 0.467. Det ter sig alltså 

finnas en korrelation, om än inte nödvändigtvis särskilt stark.   
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Diagram 1 
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Diagram 1. Nettosparande per person i Norrköping och fackligt medlemskap i riket  
Källa: Allmän Spardata, och, Nordin, Rune (1981)  

 

Diagram 2. Nettosparande per sparindikator och fackligt medlemskap i riket.  
Källa: Allmän Spardata, och, Nordin, Rune (1981)  

Diagrammet nedanför visar återigen facklig anslutning i riket samt antalet sparare i Norrköping 

redovisat i form av antalet sparare, motböcker och antalet öppnade konton (alltså de tre måtten för 

sparindiaktorenheterna). Detta resultatet är svårtolkad inte bara för att det är osäkert hur bra antalet 
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konton korrelerar med antalet personer utan också för att det är tre olika sätt att försöka beskriva 

samma sak, under tre olika tidsperioder.   

Diagram 3 

 
 1911 1915 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1950 

Årtal 

  Totala sparare  Motböcker  Konton  Fackligt anslutna i riket 

Diagram 3. Antalet sparare redovisat i sparare, motböcker och konton i Norrköping samt fackligt medlemskap i riket.  
Källa: Allmän Spardata, och, Nordin, Rune (1981)  

Oavsett svårigheterna att tolka så framträder en bilda av ett starkt samband. Inte bara blir denna bild 

tydligt genom diagrammet, även korrelationskoefficienten vittnar om samma sak. Om respektive 

sparindikatorenhet jämförs med fackligt medlemskap i riket under sina motsvarande år så blir 

resultatet att totala sparare får 0,899, motböcker får en korrelationskoefficient på 0,895 medan 

konton får en korrelation på 1. Samtliga har starka samband och konton har en sensationell 

korrelation. Om hela sparindikatorenheterna tas mot fackligt anslutna i riket hamnar korrelationen 

på 0,928. Alltså finns det god korrelation här.  

Helheten indikerar starkt att det finns korrelation mellan sparbeteende och arbetarrörelsens styrka. 

Framförallt blir det tydligt när en tittar på korrelationen. Dock finns det osäkerheter så som 

sparbeteendets känslighet inför världsomspännande händelser som stör resultatet. Hur stor den 

påverkan är blir svårt att säga men den ter sig i högsta grad kännbar på undersökningens data.  
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3.2 Borås  
År Insättningar (1911=100) Uttag (1911=100) Behållningar (1911=100) Totala kunder Motböcker Konton 

1911 1232404 1140192 6443480 16802 
1915 1285340 1197067 6409976 18984 

1919 1456143 1033975 4983223 22135 

1923 2833440 2089042 10714795 24706 

1927 2838102 2501804 13640545 30993 

1931 4705267 4468179 18181941 38727 
1935 5884818 5720972 23943092 44107 

1939 5971627 6719449 24151451 48138 

1943 7530285 4898504 25459164 58177 
1947 10739929 9280017 38018598 73248 

1950 10638754 10046392 42098867 79190 

Tabell. 9 Data över nya insättningar, uttagna belopp, behållning i kronor i fasta belopp, motböcker och konton i 

Borås sparbank   
Källa: Allmän Sparbanksstatistik  

I tabellen ovan är data från Borås stads sparbank i fasta siffror. Tabellen visar en genomgående 

positiv utveckling med undantag för det sista året gällande insättningar. Uttagssidan visar en övertid 

en positiv utveckling men visar minskningar vid två tillfällen. Däremot visar sparindexenheterna en  

positiv utveckling utan undantag.  

 

År Nettosparande per person Borås Nettosparande i Borås per sparindikator-enhet 

1911 4 5 

1915 4 5 

1919 18 19 

1923 25 30 

1927 10 11 

1931 6 6 

1935 4 4 

1939 -16 -16 

1943 52 45 

1947 27 20 

1950 10 7 
Tabell. 10 Nettosparande per person och per sparindikatorenhet  
Källa: Allmän Sparbanksstatistik  

Tabellen ovan visar nettosparandet i Borås per person och per sparindikatorenhet. Det första som 

framträder är att respektive mått ligger väldigt nära varandra, tills de sista åren. Det beror antagligen 

på att sparindikatorenheten byts ut från motböcker till konton. Samtidigt framträder också en 

generellt stark utveckling. Blott ett år är nettosparandet negativt. Däremot finns det en 

anmärkningsvärd nedgång 1923 till 1939, varpå sparandet går kraftigt upp till 1943 och för att sedan 

gå nedåt igen.  

Tabell 9 och 10 verkar berätta en liknande historia som tydligt pekar på ett Borås där sparandet var 

starkt. Borås skulle under denna period kunna betraktas som en i synnerhet driftig stad som lade 

undan periodvis väldigt stora summor. Här skall det dock påminnas om att Borås hade en betydande 

överklass, något som antagligen påverkar sparandet i början. Att nettosparandet minskade är i sin tur 
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svår förklarat. Antagligen föreligger lokala händelser och Borås egna utveckling som förklaring än 

någon internationell händelse.  

Nedanför redovisas nettosparandet per person och sparindikatorenhet i förhållande till facket.  

Eftersom Borås var en stad med eftersatt arbetarrörelse är det inte förväntat att se ett samband här. 

Återigen är det relevant att påpeka att det fackliga medlemskapet är nationellt och således är 

jämförelser svaga i bästa fall.  

Ganska tydligt framkommer det att det inte finns ett, eller ett så pass svagt att det inte är relevant, 

samband mellan fackligt medlemsantal. Korrelationskoefficienten bekräftar detta. Diagram 4 har en 

korrelation på 0.227 och diagram 5 har en korrelation på 0.071. Alltså kan en korrelation för båda 

diagrammens redovisade data avfärdas.  

Diagram 6 visar på antalet sparare, motböcker och konton i Borås i jämförelse med det fackliga 

medlemskapet i riket. Återigen skall svårigheterna att tolka detta diagram lyftas fram, av samma skäl 

så som de är redovisade under delen om Norrköping; nämligen att de är tre olika sorters mått, samt 

tvivelaktigheterna kring att konton korrelerar bra med antalet sparare då flera konton kan gå på en 

person.  

Oavsett svårigheterna kring att tolka diagrammet uppvisar det ändå en stark likhet. Om varje 

sparindikatorenhet tas för sig ligger korrelationskoefficienten för antal sparare och motböcker på  

0.967 och för konton på 1. Om alla sparindikatorenheter tas tillsammans ligger  

korrelationskoefficienten på 0,981. Alltså finns det en enastående bra korrelation mellan fackligt 

medlemskap på riket och antalet sparare. Detta indikerar dock otroligt tydligt mot att antalet sparare 

inte påverkas av arbetarrörelsens styrka.   

Utifrån resultatet presenterat här finns det alltså ytterligare skäl att misstänka att sparbeteende kan 

påverkas av arbetarrörelsens styrka, även om det med störst sannolikhet endast rör sig om vissa 

aspekter av sparbeteende och inte sparbeteende som en helhet.  

Diagram 4 
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Diagram 4. Nettosparande per person i borås och fackliga medlemmar i riket  
Källa: Allmän Spardata, och, Nordin, Rune (1981)  
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Diagram 5 

 

Axeltitel 

  Antal fackliga medlemmar  Nettosparande per sparindikatorenhet Borås 

  
Diagram 5. Nettosparande per sparindikatorenhet och antal fackliga medlemmar i riket  
Källa: Allmän Spardata, Fackföreningsrörelsen i Sverige I Uppkomst och Utveckling, Nordin, Rune  

Diagram 6 
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  Totala kunder  Motböcker  Konton  Fackligt anslutna i riket 

  
Diagram 6. Antalet sparare redovisat i sparare, motböcker och konton i Borås samt fackligt medlemskap i riket. 

Källa: Allmän Spardata, och, Nordin, Rune (1981)  
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3.3 Jämförelse  
Vid en jämförelse är det några saker som står ut. Det första är skillnaden i korrelation. Dels uppträder 

en anmärkningsvärd skillnad i nettosparande per person och per sparindikatorenhet där Norrköping 

uppvisar minst en dubbelt så stor korrelationskoefficient som Borås. Medan Borås uppvisar ingen 

eller en irrelevant korrelation, för att den är så liten, så uppvisar Norrköping en svag, men ändock 

existerande korrelation. Det anmärkningsvärda är dock skillnaden i de båda.  

Däremot framträder det en minst lika anmärkningsvärd likhet i korrelationen mellan  

sparindikatorenhet och fackföreningsmedlemsantal där det finns ingen eller försumbar skillnad. Här 

uppvisar båda städerna en stark korrelation. Även om dessa tal inte säger något om kausaliteten 

beror nog antalet sparare inte på samma sak som nettosparandet.  

Det andra är skillnaden i nivåer i sparandet. Dels går det att se detta i de absoluta talen på insättnings 

och uttagssidan men samma mönster framträder också rörande nettosparande, så som det 

exemplifieras i tabellerna 10 och 11. Vidare framträder denna skillnad också om en tittar på 

medelvärde och medianen för de olika nettosparande. Nettosparandet per person i Borås har ett 

medelvärde och median på 13 respektive 10 medan Norrköpings median och medelvärde för samma 

värde ligger på 4 respektive 5. Det är en ansenlig skillnad.  

Medelvärdet för nettosparandet i Borås per sparindikatorenhet ligger i sin tur på 12. Medianen ligger 

på 7. För Norrköping är medelvärdet för dito värde 7 och medianen ligger på 13. Detta gör resultatet 

svårtolkat. Det ter sig som att något extremvärde påverkar medelvärdet för de båda städerna, dels 

genom att sänka Norrköpings och höja Borås värden. Medianen, som här ska ses som ett mått på den 

normala insättningen, ligger för Norrköping avsevärt mycket högre. För Borås ligger den avsevärt 

mycket lägre, dels i förhållande till varandra men också i förhållande till sitt medelvärde. Vad som 

spelar in är oklart. Det kan vara påverkan av världsomspännande händelser som påverkar resultatet, 

men också lokala händelser och utvecklingsmönster som stör det. Oavsett är detta problematiskt för 

att finna ett samband mellan sparbeteende och arbetarrörelsens styrka.  

Skillnaden i nivån på sparandet exemplifieras också bra av summan av allt nettosparande. Summan 

för Borås nettosparande 104 211 700 medan Norrköpings är 3 872 149, en siffra som framstår som 

fjuttig bredvid Borås. 

 

Som det indikeras ovan verkar sparbeteendet vara känsligt för utomstående faktorer, så som krig 

eller politiska oroligheter. För båda städerna överstiger uttagen insättningarna 1911, 1915, 1927, 

1935 och 1939. Samtliga år var turbulenta år. Det är rimligt att anta att turbulensen antingen 1) 

faktiskt försämrade arbetarnas livsvillkor vilket betydde att de behövde ta ut pengar, 2) skapade en 

osäkerhet hos arbetarna vilket fick de att antingen vilja ta ut pengarna för att ha nära tillhands, eller 

få minskat förtroende för bankerna att handskas med deras pengar under tiden. Det går dock inte att 

belägga något av dessa, men det är minst sagt intressant att spekulera om. 

 

En tredje sak är utvecklingen på sparandet. Norrköping går från negativt nettosparande till positivt 

nettosparande med ganska stor skillnad. Borås däremot går från bara en aningens positivare 

nettosparande på nettosparande per person och i synnerhet sparindikatorenhet. Detta är 

anmärkningsvärt. Det är svårt att förklara varför. Medan Borås har ett stort tapp mellan 192 och  

1939 så saknar Norrköping det. Istället går Norrköpings data från positiv och negativ i större grad än 

Borås. Alltså framträder en betydande skillnad i utvecklingen både övertid men också mellan 

nedslagsår. Det ter sig alltså som att det som påverkar Borås och Norrköpings proletära befolknings 

sparbeteende, och sparbeteende överlag, är vitt skilda. För att koppla detta till teorin kan det sägas 

att de skillnader som föreligger verkar inte kunna förklaras utifrån ett marxistiskt perspektiv. 
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4. Slutsatser  
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser från undersökningens data. Beroende på vad för 

resultat en väljer att lägga tonvikt på så kan svaret formuleras på olika sätt. Det föranleder också att 

de slutsatser som väl kan dras måste dras med försiktighet.  

På första frågan om en skillnad mellan Borås och Norrköping i sparbeteende kan urskiljas mellan 

1911 och 1950 är svaret ja. Dels kan detta direkt urskiljas ur den data som finns om i insättningar och 

uttag men även om en tittar på nettosparandet. Slutsatsen här är att Borås sparar mer än 

Norrköping. Vidare kan det också slutsatsen att sparutvecklingen skiljer sig radikalt mellan de två 

olika städerna. Norrköpings sparutveckling växlar oftare mellan att vara positiv och negativ medan 

Borås har längre utvecklingstrender. Vad detta beror på är svårförklarat. Vidare går det att dra 

slutsatsen att det inte finns en skillnad mellan benägenhet att bli sparare.  

På andra frågan om dessa skillnader kan förklaras av arbetarrörelsens styrka är svaret aningens 

svårare att nå fram till. Det är tydligt att Norrköpings sparutveckling avsevärt mycket bättre 

korrelerar med fackföreningens utveckling gällande medlemsantal på riksnivå än Borås. Även om det 

är frestande att dra en slutsats från detta skall det nu påminnas om att det inte är en jämförelse med 

fackligt medlemsantal på lokalnivå. Det är alltså en bedräglig data som hanteras här, och som skall 

hanteras med försiktighet när slutsatser dras utifrån det. Dock är det tydligt att Borås arbetarrörelse 

är eftersatt, medan Norrköping verkar avancerad. Denna kunskap bekräftar den korrelation som går 

att se i jämförelserna mellan fackligt medlemsantal och nettosparande per person och per 

sparindikatorenhet. Utifrån det kan en väldigt försiktig slutsats dra att skillnaden kan förklaras.  

Här uppenbarar sig dock ett problem. Det är rimligt att anta att Norrköping skulle ha haft större 

sparande, både i absoluta tal men också per person och per sparindikator. Så är inte fallet. Som 

diskuterat i undersökningen kan Borås nivåer på sparande åtminstone initialt förklaras med dess 

historiska klassdynamik i staden, så som den är redogjort i kapitlet om Norrköping och Borås. Det 

finns alltså en vinkling i undersökningens data som försvårar möjligheten att dra en slutsats. Det är 

dock en krystad förklaring och en överdriven tro till det skall inte sättas.  

Det måste helt enkelt konstateras att en slutsats inte går att dra. Svaret ligger gäckande nära men på 

grund av bristande data så går det icke att ge ett definitivt och övertygande svar på frågan. Det går 

däremot att peka på att viss indikation finns på att skillnaden skulle kunna förklaras med 

arbetarrörelsens styrka.  

Således går det inte heller att dra några fler definitiva slutsatser i förhållandet till syftet av uppsatsen; 

som var att undersöka om arbetarrörelsens styrka påverkar sparbeteende. Det finns tydliga 

indikationer på att så är fallet utifrån vad som går att se i Borås och Norrköping. Men, på grund av 

brister i undersökningens data samt begränsningar i undersökningen själv går det inte att dra en 

tydlig koppling. Istället får vi även här nöja oss med att hänga i ett kunskapsmässigt limbo, suktande 

nära en slutsats men så långt borta. Om en slutsats dock måste dras måste idéen om att  

arbetarrörelsens styrka skulle ligga till grund för ett visst sparbeteende avfärdas. Återigen poängteras 

dock, om inte annat för att undersökningens egna skull, att det inte går att dra några definitiva 

slutsatser.  

Ej heller går det att fastslå vad skulle kunna vara den verksamma mekanismen här, inom 

arbetarrörelsen. Det är en seriös brist som gör slutsatserna desto mer osäkra, och därför måste de 

behandlas med större försiktighet. 

Något som talar emot att arbetarrörelsens styrka skulle påverka sparbeteendet är att 

undersökningens data indikerar på att sparbeteende framförallt dikteras av yttre, politiska 
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omständigheter. Det ses i den data som visar på att utsättningarna överstiger insättningarna vid flera 

år. Givetvis skulle en politiskt känslighet rörande sparbeteende öppna upp för att arbetarrörelsens 

styrka skulle kunna påverka, men arbetarrörelsens styrka som oberoende variabel skulle degraderas 

till en politisk variabel bland många andra politiska variabler. 

För att kunna dra bättre slutsatser behövs denna data kompletteras med annan data. Dels behövs 

undersökningens data få lokal data för att kunna dra slutsatser om de lokala förhållandena mer 

fruktsamma. Då kan vi testa det teoretiska ramverket bättre, och således dra definitiva och bra 

slutsatser. Ytterligare skulle denna data behöva förhållas till annan data om vad som påverkar 

sparande, för att bättre kunna avgöra omfånget av hur sparbeteende påverkas av arbetarrörelsens 

styrka. Vidare skulle en kvalitativ studie behöva för att bättre förstå de underliggande mekanismerna. 

En sådan studie skulle kunna fokusera på diskursen rörande sedlighet och sparande inom 

arbetarrörelsen, och arbetarrörelsens förhållande till sparande i sin helhet.  
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