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Abstract 
This essay aims at investigating the housing conditions for workers in mechanical workshops 

in Stockholm during the early postwar period of 1946. These conditions are measured by 

spaciousness and by the sanitary levels, according to appurtenant theory. Lacking a census 

regarding the target population the essay uses data from a 1946 survey about housing conditions 

for 266 working class families, where the familiy man was employed in a mechanical workshop, 

in Stockholm during 1946. This data, of spaciousness and sanitary levels, is thereupon used as 

a representation for the target population, since the average income per year is found to be equal 

between the two populations. This representatation rests on the hypothesis of income per year 

as an important factor for a person’s housing condition.  

  

1. Inledning 
Mot slutet av 1800-talet accelererade urbanisering i Sverige, något som ledde till hastigt 

växande städer.1 Den nya arbetskraften från landsbygden behövde inackorderas inom ett rimligt 

avstånd från sina arbetsplatser i städerna, och befolkningstätheten i städerna ökade ända fram 

till privatbilismens genomslag på 1950-talet.2 Med anledning av detta växte framför allt 

förorterna i de stora städerna, under 1900-talets första hälft, och inte minst så i Stockholm. 

Under mitten av 1930-talet inrättade Socialdepartementet ”Bostadssociala utredningen”, en 

kommitté med uppgift att kartlägga den svenska bostadssituationen samt klarlägga riktlinjer för 

framtida bostadsbyggande i Sverige, och på 1940-talet inrättades två tangerande arbetsgrupper; 

”Befolkningsutredningen” och ”Dyrortskommittén”.3 Parallellt med detta utförde HSB egna 

bostadsutredningar, även de nyfikna på hur svenskarna bodde.4 Bostadsfrågan var med andra 

ord glödhet i 1940-talets Sverige, och det gryende folkhemmet karakteriserades i mångt och 

mycket av ett fokus på bostäder.5 Detta folkhem skulle, likt en samhällelig familj, värna om 

även den lilla människan, sades det, och Socialdemokraterna gjorde ingen hemlighet av att de 

sökte stöd för denna politik hos arbetarklassen. Det kan vara intressant att undersöka hur 

bostadssituationen såg ut för arbetare i detta folkhem, i den tidiga efterkrigstidens Stockholm.  

 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bostadssituationen för arbetare i mekaniska 

verkstäder i Stockholm under den tidiga efterkrigstiden. De två mätvärden som valts ut för 

undersökning omfattar rymlighet, beräknat enligt ”trångboddhetsnorm 1”, och sanitet, beräknat 

enligt tillgång till varmvatten i kök samt förekomst av badrum eller duschrum i lägenhet. Dessa 

mätvärden kommer att operationaliseras med närmare i teoridelen. Vad som menas med 

                                                           
1 Stefan Svanström, Urbanisering - från land till stad (3 mars 2015) <https://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/> [hämtad 13 december 2017]. 
2 Statistiska centralbyrån, Bilens århundrade (5 juli 2017) <https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-
pressmeddelanden/bilens-arhundrade/> [hämtad 2018-01-29] 
3 Boverket, Bostadspolitiken: Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år, 2007, s. 42–43 
<https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostadspolitiken.pdf> [hämtad 16 
december 2017]; Nationalencyklopedin, ‘Befolkningsutredningen’, Nationalencyklopedin 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/befolkningsutredningen> [hämtad 5 januari 2018]; 
Socialstyrelsen, Sociala meddelanden utgivna av Socialstyrelsen: Årgång 1947, 1947, s. 109 
<https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden%20
1947%201-6.pdf> [hämtad 5 januari 2018]. 
4 Brita Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem (Stockholm, 1941), s. 245. 
5 Helen Ekstam, ‘Om trångboddhet: Hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem’, 2013, s. 199 
<http://www.politiken.se/tidskrifter/sf/sf13/sofo3-4_2013_02.pdf> [hämtad 13 december 2017]. 
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mekaniska verkstäder kommer också att konkretiseras under teoridelen, och likaså vad som 

menas med Stockholm. Tidsmässigt omfattar undersökningen enbart året 1946, men uppgifter 

om tidigare år ingår i inledning och forskningsläge för adekvat motivering och kontext. 

Undersökningen skall utnyttja bostadsdata om 266 arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års 

Stockholm, för att sedermera, medelst en jämförelse om representation, söka uttala sig om den 

genomsnittliga bostadssituationen för arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års Stockholm. 

Detta förklaras närmare i metoddelen.  

 

 

 

 

3. Forskningsläge 
En uppsjö av böcker, rapporter och artiklar har skrivits om 1940-talets bostäder, varför 

uppsatsen ej har möjlighet att redogöra för ett allomfattande forskningsläge. Den tid som 

tilldelats uppsatsen, om knappt två månader, har använts till både inläsning och skrivande, 

varför tiden framför allt agerat begränsande faktor. Med denna reservation på plats följer likväl 

uppsatsens forskningsläge nedan. 

 

3.1 Lort-Sverige 

1938 redogjorde Ludvig Nordström, både i radio och i sin nationellt omtalade bok Lort-Sverige, 

för den undermåliga bostadssituationen på den svenska landsbygden. Framför allt var det den 

utbredda trångboddheten och den bristande saniteten som stod i fokus när Nordström skildrade 

1930-talets bostäder. På den östgötska landsbygden fick Nordström ta del av statistik, från en 

provinsialläkare, som visade på att det i området genomsnittliga antalet boende i stugor om ett 

rum var 5,7 personer, och att samma värde i stugor om två rum var 6 personer, men att det även 

förekom fall där åtminstone 8 personer var inlogerade i ett och samma rum.6 Nordström fick 

även höra provinsialläkare tala om den bristande saniteten ute på landsbygden, eller snusket 

som han själv kallade det, vilket han också kom att dokumentera i fotografier och text.7 

Dessvärre är Lort-Sverige i mångt och mycket närmast skönlitterärt skriven, samtidigt som den 

för uppsatsen behandlar fel tidsperiod, och Nordström undersökte inte heller lägenheter inom 

vad som idag utgör Stockholms kommun. 

 

3.2 Familjen som växte ur sitt hem 

Litet närmare uppsatsens undersökning än ”Lort-Sverige” är ”Familjen som växte ur sitt hem”. 

Denna bok är skriven av Brita Åkerman, och trycktes av Lindbergs tryckeriaktiebolag 1941.8 

”Familjen som växte ur sitt hem” skildrar en sociologisk bostadsutredning i Stockholm 1936–

1940, finansierad av HSB, och är följaktligen späckad med uppgifter om det sena 30-talets 

bostadssituation i Stockholm. Som population till undersökningen lät Stockholms stads 

statistiska kontor välja ut familjer boende i hyreslägenheter om 1–3 rum, samt ett antal familjer 

boende i småstugor, där enbart den första gruppen är av intresse för uppsatsen. Sammanlagt 

tillfrågades omkring 300 familjer i Stockholmsområdet, varav 214 valde att delta. Bland dessa 

familjer kategoriserar Åkerman ca 50 % av familjefäderna som arbetare, varav åtminstone en 

undergrupp, den om maskinister, kan ha arbetat i mekaniska verkstäder.9 Likt ”Lort-Sverige” 

innehåller denna undersökning data om bostädernas rymlighet och sanitet. Rörande dessa 

                                                           
6 Ludvig Nordström, Lort-Sverige (Stockholm, 1938), s. 57. 
7 Nordström, Lort-Sverige, s. 101,227. 
8 Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem, s. 2. 
9 Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem, s. 245,7–8. 
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mätvärden visar undersökningen att ett 10-tal familjer bodde i lägenheter byggda innan 1880, 

vilka ibland enbart bestod av ett bostadskök. För familjer i dessa lägenheter fanns ej varmvatten 

i köket, utan vatten fanns att hämta vid närmaste pump och i avsaknad av åtminstone badrum 

var klosetter belägna ute på gården.10 En skara om 53 familjer bodde i lägenheter byggda mellan 

1880-1920, i storleksordning 1-3 rumslägenheter, och Åkerman skriver att en del av dessa 

lägenheter (oklart hur många) var försedda med badrum.11 Resterande lägenheter, närmare 

bestämt 130 stycken, var vid undersökningens genomförande ej äldre än två decennier, och 

hade således tillkommit efter 1920. Åkerman förklarar att dessa lägenheter, i jämförelse med 

tidigare lägenhetstyper, hade större rum och på samtliga redovisade planlösningar syns också 

ett badrum.12 Av kapitlet ”Badrum eller icke?” framgår det att 116 av de 195 familjerna boende 

i lägenheter hade tillgång till badrum. I 89 fall ingick dessa i lägenheten, och i 27 fall fanns 

gemensamt badrum i fastigheten. Av de övriga 79 familjerna i staden hade 23 familjer tillgång 

till duschrum. Sammanlagt hade alltså 139 familjer tillgång till badrum eller duschrum, medan 

56 familjer stod helt utan dessa sanitära förmåner. Uttryckt i procent hade alltså ≈71 % av 

familjerna i staden tillgång till badrum eller duschrum, direkt eller indirekt, medan resterande 

≈29 % saknade detsamma.13 Det data som beskrivs ovan tangerar på flera sätt uppsatsens 

område, men inte tillräckligt så för att vara direkt relevant för uppsatsens egen undersökning. 

”Familjen som växte ur sitt hem” innehåller detaljerade data om bostadssituationen för 

stockholmare mot slutet av 30-talet, och även enligt de mätvärden som uppsatsen ställt upp, 

men behandlar varken explicit arbetare i mekaniska verkstäder eller året 1946. 

 

3.3 Allmänna bostadsräkningen 1945 

Ännu litet närmare uppsatsens undersökning är det data som finns att tillgå i den allmänna 

bostadsräkningen för 1945, utgiven 1950.14 Denna bostadsräkning presenterar både data över 

lägenheters rymlighet och sanitet i Stockholm, och dessutom för 1945, endast ett år ifrån 

uppsatsens undersökning.15 Av rapporten framgår att den procentuella förekomsten av 

trångboddhet i Stockholm 1945, enligt ”trångboddhetsnorm 1”,16 låg på 19,0 % av stadens totala 

bostadsbestånd. I bostäder om ett rum var 63,1 % trångbodda, i bostäder om två rum låg samma 

siffra på 15,4 % och i bostäder om 3 rum var siffran 3,5 %.17 Data över rymlighet för än större 

bostäder har medvetet utelämnats. Vad gäller sanitet redovisas ej data om tillgång till 

varmvatten i köket, men däremot om förekomst av badrum eller duschrum i lägenhet. Enligt 

bostadsräkningen var 55,2 % av lägenheterna utrustade med badrum, och 9,4 % hade enbart 

eget duschrum. Sammanlagt var alltså 64,6 % av lägenheterna i 1945 års Stockholm utrustade 

med badrum eller duschrum, medan de resterande 35,4 % helt saknade dessa bekvämligheter.18 

 

 

                                                           
10 Ibid, s. 11. 
11 Ibid, s. 12. 
12 Ibid, s. 15-17. 
13 Ibid, s. 45 
14 Socialstyrelsen, Bostäder och hushåll: enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna 
undersökningar (Stockholm, 1950), s. 4 
<https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Bostadsrakningen_1945.pdf> 
[hämtad 10 december 2017]. 
15 Socialstyrelsen, Bostäder och hushåll: enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna 
undersökningar, s. 5–6. 
16 ”Trångboddhetsnorm 1” finns definierad under rubriken ”Teori”. 
17 Socialstyrelsen, Bostäder och hushåll: enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna 
undersökningar, s. 164-165, tabell 113. 
18 Ibid, s. 81–82, tabell 58. 
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Det ovan redovisade data, från den allmänna bostadsräkningen för 1945, gränsar till uppsatsens 

undersökning, men är ändock inte tillräckligt. Till att börja med är populationen felaktig, då 

bostadsräkningen främst fungerar som en totalundersökning av bostadsbeståndet enligt diverse 

gängse indelningar, där arbetare i mekanisk verkstad ej återfinns. Informationen i rapporten är 

alltså otillräcklig, och alldeles för generell, för att undersöka bostadssituationen för arbetare i 

mekaniska verkstäder. Vidare saknas ett mätvärde, det om tillgång till varmvatten i köket, och 

till sist gäller bostadsräkningen dessutom år 1945 och ej år 1946. 

 

Uppsatsen finner således att det föreligger en forskningslucka rörande den i syftet bestämda 

undersökningen. 

 

4. Teori 
För att på ett stringent sätt kunna undersöka rymlighet och sanitet skall diverse begrepp 

definieras. Det behövs operationalisering med begreppen “rymlighet” och “sanitet”, samt med 

“mekanisk verkstad” och “Stockholm”, vilket återfinns i kronologisk ordning nedan.  

 

4.1 Rymlighet 

Med rymlighet avses i denna uppsats lägenheternas antal rum i förhållande till antal inlogerade 

familjemedlemmar. För denna bestämning krävs en definition som kan avgöra vilken relation 

mellan rum och antal boende som, enligt en dikotom skala, skall betraktas rymlig respektive 

trångbodd. I Sverige har det funnits en rad olika definitioner av bostadsmässig rymlighet, där 

de historiskt mest vedertagna torde vara de statligt lanserade trångboddhetsnormerna.19 Den 

första av dessa definitioner är “trångboddhetsnorm 1”, introducerad 1945 av Bostadssociala 

utredningen. Enligt “trångboddhetsnorm 1” är en lägenhet att betrakta som trångbodd utifall 

familjen ifråga bor fler än två personer per rum, och på samma sätt rymlig med färre än två 

personer per rum. Kök och kokvrå skall ej räknas när denna norm appliceras, och ej heller rum 

om mindre än 50 kvadratfot (4,6 kvm).20 Allteftersom Sverige blivit med rymligare lägenheter 

genom 1900-talet kompletterades denna norm sedermera med “trångboddhetsnorm 2” i mitten 

av 1960-talet och “trångboddhetsnorm 3” i mitten av 1970-talet.21 Uppsatsen kommer enbart 

att nyttja “trångboddhetsnorm 1”, eftersom detta var den gängse normen vid mätning av 

trångboddhet år 1946.22  

 

4.2 Sanitet 

Med sanitet avses i denna uppsats lägenheternas hygieniska nivå, i följande termer: 

• Eget badrum eller duschrum. 

• Tillgång till varmvatten i köket. 

Förekomsten av badrum eller duschrum kommer att behandlas som ett mätvärde, likaså tillgång 

på varmvatten i köket, så att beräkningen av sanitetsnivå är avhängig på sammanlagt två 

                                                           
19 Boverket Boverket, Trångboddhet - skillnaderna kvarstår (2004), s. 1 
<https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2004/trangboddhet_skillnaderna_kvarstar.p
df> [hämtad 7 december 2017]. 
20 Bertil Nyström med flera, Slutbetänkande. D. 1, Allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken. 
(Stockholm, 1946), s. 231–233 
<https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1945/1945_63(librisid_13576719).pdf/> [hämtad 8 december 
2017]. 
21 Ekstam, ‘Om trångboddhet: Hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem’, s. 200. 
22 Detta så av naturliga skäl, då trångboddhetsnorm 2 och trångboddhetsnorm 3 inte existerade 1946. 
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mätvärden.23 Dessa två mätvärden kan i praktiken, när lägenheter undersöks, formuleras på 

totalt fyra olika sätt: 

 

1. Lägenhet med badrum eller duschrum och varmvatten i köket. 

2. Lägenhet med badrum eller duschrum men utan varmvatten i köket. 

3. Lägenhet utan badrum eller duschrum men med varmvatten i köket. 

4. Lägenhet utan badrum eller duschrum och utan varmvatten i köket. 

 

Uppsatsen menar att uppställningen ovan utgör en gradering av sanitetsnivå i lägenhet, där 

gradering 1 motsvarar “mycket god sanitet”, gradering 2 “god sanitet”, gradering 3 “dålig 

sanitet” och gradering 4 “mycket dålig sanitet”. Utöver de två uppenbara tolkningarna, att 

gradering 1 representerar högst sanitet och gradering 4 lägst sanitet, kan rangordningen av 

gradering 2 och gradering 3 inte heller sägas vara godtycklig. Brita Åkerman skriver år 1941 

följande om lägenheter i Stockholm intill en bild på ett badrum: “När lägenheten får tvättställ 

tar den ett jättesteg framåt i hygienisk standard. När dylikt saknas, tvättar sig alla familjens 

medlemmar vid diskbänken i köket”.24 Likt Åkerman skriver kunde en familj med tvättställ, 

vanligen förekommande i badrum och duschrum, använda dessa för tvagning, och således låta 

köket nyttjas för främst matlagning och diskning. I en lägenhet utan badrum eller duschrum 

tvingades familjen inte bara tvätta sig i köket, utan allt som oftast även använda utedass på 

gården alternativt hyreshusets gemensamma toalett, i det fall det senare fanns att tillgå. 

Avsaknaden av varmvatten sänker naturligtvis saniteten, men sannolikt inte så pass mycket som 

avsaknaden av badrum eller duschrum. Detta då kallt vatten torde ha kunnat kokas upp till 

varmt vatten i köket, via någon form av spis. 

 

4.3 Mekanisk verkstad 

Med mekanisk verkstad avses i denna uppsats de arbetsplatser som Sveriges officiella statistik 

valde att 1946 kategorisera som detsamma. I rapporten ”Industri: Berättelse för år 1946” ligger 

mekaniska verkstäder som en underkategori till industrigruppen “Malmbrytning och 

metallindustri”.25 I denna rapport går det, på sida 140, att utläsa (om än litet svårtolkat) att 

mekaniska verkstäder erhåller produktionskoden ”1k”, där 1 representerar den första 

industrigruppen, ”Malmbrytning och metallindustri”, och bokstaven k (elfte bokstaven i 

alfabetet) de mekaniska verkstäderna som den elfte industrin i gruppen.26 Med 

produktionskoden ”1k” går det sedermera att under rapportens varuförteckning, på sidorna 146-

168, identifiera samtliga varor som producerades i mekaniska verkstäder i 1946 års Sverige. 

Med anledning av de mekaniska verkstädernas produktionsmässiga bredd tillverkades i dem 

givetvis en uppsjö av olika varor, vilket också framgår av varuförteckningen. Relevant för 

uppsatsens undersökning är dock att det i mekaniska verkstäder tillverkades kompressorer och 

motorer av olika slag, eftersom båda dessa varor stämplats med produktionskoden ”1k”.27 

 

 

                                                           
23 En kategorisering där badrum och duschrum mäts tillsammans är skälig, då dessa rum i mångt och mycket 
kan sägas uppfylla samma syfte.   
24 Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem, s. 15. 
25 Industri: Berättelse för år 1946, 1948, s. 68, tabell 3 <https://www.scb.se/H/SOS%201911-
/N%C3%A4ringsverksamhet/Industri%201911-1996/Industri-1946.pdf> [hämtad 14 december 2017]. 
26 Ibid, s. 140, tabell 8. 
27 Ibid, s. 155,158. 
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4.4 Stockholm 

Med Stockholm avses i denna uppsats “Stockholms kommun”, det vill säga den geografiska 

indelning som idag används för att reglera verkställande makt på kommunal nivå. Vid 1946 

gällde emellertid den föregående 

förvaltningen, alltså “Stockholms 

stad”. Denna kom att ombildas till 

Stockholms kommun i samband med 

den allmänna kommunreformen 

1971.28 Uppsatsen ser dock inget 

egenvärde i att nyttja den tidigare 

indelningen om ”Stockholms stad”, 

eftersom “Stockholms kommun” i 

skrivande stund är den indelning som 

gäller. Uppsatsen skall alltså 

använda ”Stockholms kommun” 

som definition av ”Stockholm”, och 

för att undvika missförstånd bifogas 

även en karta över ”Stockholms 

kommun”.29 Denna karta skall 

sedermera användas i 

undersökningen. 

 

 

 

 

5. Material 
Det material som presenteras under denna rubrik är enbart sådant av relevans för uppsatsens 

undersökning. Det huvudsakliga materialet utgörs av en gallup, en statlig rapport, och en 

lönedatabas, vilka redovisas kort nedan för att sedan diskuteras mer ingående i likadan ordning. 

 

• “Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer” (1947), en gallup från Svenska 

Gallupinstitutet AB. 

• “Slutbetänkande. D. 1, Allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken” (1946), 

Bostadssociala utredningens slutbetänkande. 

• “Historiska lönedatabasen”, svensk lönestatistik för åren 1865–1990. 

 

5.1 Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer 

Uppsatsens mest centrala primärkälla är en undersökning från Gallupinstitutet om 266 

arbetarfamiljer. I samtliga 266 arbetarfamiljer var familjefadern (i enstaka fall en ensamstående 

man) anställd vid en mekanisk verkstad hos Atlas Diesel (idag Atlas Copco) i Sickla, ett företag 

som bland annat tillverkade kompressorer och olika sorters motorer.30 Gallupen, vars 

                                                           
28 Stads- och kommunhistoriska institutet, ‘Kommunreformen 1971’ 
<http://ortshistoria.se/ord/kommunreformen1971> [hämtad 27 december 2017]. 
29 För högre upplösning, se Stockholms kommuns webbsida: 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/ 
30 Atlas Copco, ‘Vår historia’ <http://www.atlascopcogroup.com/se/about-us/our-history> [hämtad 27 
december 2017]. 
Notera att dessa 266 arbetare var anställda vid Atlas Diesels verkstad i Sickla, utanför Stockholms kommun. 
Detta påverkar dock ej undersökningen, då metoden är konstruerad utifrån var arbetarna ifråga var bosatta. 

Bild 1. Stockholms kommun. Källa: Stockholms kommun. 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-
bolag/Stadsdelsforvaltningar/ 
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fullständiga namn är “En bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer” (framöver gallupen), 

beställdes av Atlas Diesel och genomfördes av Gallupinstitutet mellan december 1946 och 

januari 1947.31 Liksom gallupens namn avslöjar innehåller den information om 266 

arbetarfamiljers bostadsmässiga belägenhet, bland annat vilka stadsdelar familjerna bodde i, 

antal familjemedlemmar i varje familj, lägenheternas antal rum, familjefädernas årsinkomst, 

lägenheternas årliga hyra, förekomsten av badrum eller duschrum samt tillgång till varmvatten 

i köket.  Gallupinstitutet genomförde en rad undersökningar mellan åren 1941-1954, varpå 

institutet senare kom att ersättas av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO).32 

Genom finansiering av Riksbankens jubileumsfond har samtliga av Gallupinstitutets 

undersökningar digitaliserats genom Svensk nationell datatjänst, varför de enkelt kan laddas 

ned via internet.33 Atlas Diesels incitament till undersökningen tangeras på sida 34, där det 

beskrivs hur flera svenska industrikoncerner sonderade bostadsmarknaden i syfte att eventuellt 

upprätta bostäder åt sina arbetare, och på så vis kunna “locka arbetskraft till sig och behålla 

den”.34 De inferentiella detaljerna för gallupens undersökning, exempelvis urvalsprocess, 

framgår inte, varför uppsatsens metod tagit höjd för detta. På sida 1 i gallupen står det att Atlas 

Diesel själva valde ut de familjer som skulle undersökas, och att syftet var att erhålla en 

överblick över arbetarnas bostadsförhållanden.35 Uppsatsen befarar dock ej att Atlas Diesel 

försökt simulera ett urval av arbetare med god bostadssituation, eller god lön, då 

undersökningen visar att klientelet besitter en vida diskrepans på båda dessa områden. Att Atlas 

Diesel beställde gallupen, och då förmodligen även finansierade den, skulle dock ha kunnat 

betinga ett visst inflytande i gallupens utformning, exempelvis rörande vilka frågor som ställdes 

och hur de formulerades. Svensk nationell datatjänst har kontaktats via mail, med en förfrågan 

om mer detaljerad information om gallupen, och de har låtit svara att de inte har tillgång till 

mer material än de två dokument som de tillkännagjort på internet; en rapport och ett 

frågeformulär. De ifyllda svarsblanketterna finns alltså ej att tillgå, varför det data som 

sammanställts i rapporten är vad som finns tillgängligt. Frågeformuläret har dock granskats, för 

att urskilja potentiellt vägledande frågor etcetera, men inga oegentligheter har anträffats. Likväl 

skall det sägas att samtliga siffror i gallupen har kontrollräknats, efter att ett räknefel anträffats 

på sida fem.36  

 

5.2 Slutbetänkande. D. 1, Allmänna riktlinjer för den framtida 

bostadspolitiken 

Vidare används slutbetänkandet från Bostadssociala utredningen, “Slutbetänkande. D. 1, 

Allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken”, utgiven 1946. Det fullständiga 

betänkandet gavs ut i två delar, där uppsatsen enbart kommer att nyttja del ett. Bostadssociala 

utredningen var en kommitté, mellan åren 1933-1947, med syfte att klarlägga och redogöra för 

landets bostadssituationen, samt att (som titeln avslöjar) slå fast riktlinjer för framtida 

bostadsbyggande i Sverige. Kommittén bildades genom Socialdepartementet, under ledning av 

dåvarande socialminister Gustav Möller, och staben kom att utgöras av bland annat Olle 

                                                           
31  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer (Stockholm, 1947), s. 1 
<https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf> [hämtad 20 november 2017]. 
32 Svensk nationell datatjänst, ‘Historiska Gallupundersökningar nu tillgängliga för alla’, 2013 
<https://snd.gu.se/sv/nyheter/historiska-gallupunders%C3%B6kningar-nu-tillg%C3%A4ngliga-f%C3%B6r-alla> 
[hämtad 25 november 2017]. 
33 Ibid. 
34  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 34. 
35 Ibid, s. 1. 
36 Räknefelet återfinns på sida fem i gallupen. Där står att familjefaderns inkomst överensstämde med 
familjeinkomsten i 131 fall, medan en kontrollräkning av tabellens siffror ger 138 fall. 
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Engkvist och Gunnar Myrdal.37 Bostadssociala utredningens slutbetänkande har digitaliserats, 

i Kungliga bibliotekets regi, och finns således tillgängligt på internet.38  

 

5.3 Historiska lönedatabasen 

Undersökningen använder även “Historiska lönedatabasen” från Göteborgs universitet, 

innehållandes svensk lönestatistik i löpande priser för åren 1865–1990. Databasen är en 

sammanställning av tidigare officiell lönestatistik, som kategoriserats kronologiskt samt 

digitaliserats till pdf- och excel-format. Göteborgs universitet skriver på sin webbsida att 

projektet letts av doktor Svante Prado och professor Christer Lundh, samt att det finansierats 

av Göteborgs universitet och Riksbankens jubileumsfond.39 

 

6. Metod  
Som framgår av syftet är det uppsatsens mening att söka uttala sig om bostadssituationen för 

arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års Stockholm. Enligt forskningsläget saknas en 

totalundersökning för denna målpopulation, varför uppsatsen tvingas nyttja det data som 

beskrivits under föregående rubrik. Metodmässigt utgörs undersökningen av både en kvantitativ 

och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen, vilken är deskriptiv, omfattar kontrollräkning av 

källmaterial, beräkningar med löner, kategorisering av variabler samt utformning av diverse 

diagram, medan den kvalitativa delen består av, och används för, motivering av undersökningen 

och tolkning av det kvantitativa data. Stundvis kommer dessa delar, vilka inte nödvändigtvis 

utesluter varandra, att användas närmast parallellt. 

 

Undersökningen utgörs av fyra steg. I steg ett skall det, med en kort redogörelse, bevisas att 

samtliga 266 arbetarfamiljer var boende i Stockholm. I Steg två skall det, med data från 

gallupen, redogöras för de 266 lägenheternas rymlighet. Som framgår av teoridelen skall denna 

rymlighet sorteras efter en dikotom skala om rymliga och trångbodda lägenheter, enligt 

kriterium från trångboddhetsnorm 1. Detta data över rymlighet och trångboddhet redovisas 

sedermera i diagram om frekvens och procent. Vidare mot steg tre skall samma 266 lägenheter 

utredas enligt sanitära mått, där teoridelens skala om fyra sanitetsnivåer appliceras. Även detta 

data presenteras i diagram om frekvens och procent. Till sist skall det i steg fyra undersökas 

huruvida de 266 arbetarna från gallupen kan sägas vara ekonomiskt representativa för 

Stockholms samlade arbetare i mekaniska verkstäder år 1946. Utifall gallupens 266 arbetarna i 

Atlas Diesels mekaniska verkstad visar sig representera Stockholms samlade arbetare i 

mekaniska verkstäder går det att anta att det data som presenterats, om rymlighet och sanitet, i 

någon mån även stämmer in genomsnittligt på samtliga arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 

års Stockholm. För att ta reda på huruvida våra 266 arbetare i mekaniska verkstäder besitter en 

sådan representation krävs en undersökning av någon jämförbar variabel, potent nog att avgöra 

representationen ifråga. För detta ändamål har uppsatsen valt att fokusera på årslöner, och detta 

på grundval av antagandet om att årslöner ger en god indikation på en individs ekonomiska 

situation. Den som håller föregående antagande för sant, måste också godkänna att individer 

med liknande årslön befinner sig i en snarlik ekonomisk situation. Uppsatsen antar även att en 

individs ekonomiska situation till stor del utgör en avgörande faktor för vilken sorts lägenhet 

individen ifråga kan lyckas förvärva, med rymliga och sanitära bekvämligheter inräknade. 

                                                           
37 Boverket, Bostadspolitiken: Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år, s. 42–43. 
38 Se http://regina.kb.se/sou/ 
39 Daniel Karlsson, ‘Ny historisk databas visar svenskarnas löner’, 2015 
<https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//ny-historisk-databas-visar-svenskarnas-loner-
.cid1299110> [hämtad 14 december 2017]. 
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Uppsatsen kommer således att jämföra de 266 arbetarnas löner med de genomsnittliga 

årslönerna för samtliga arbetare i mekaniska verkstäder i Stockholm 1946. Anledningen till att 

familjefädernas löner undersöks, alltså de anställda arbetarna vid Atlas Diesel, och inte 

familjens samlade årsinkomst (vilket också redovisas i gallupen) är att det saknas 

sammanställningar av genomsnittlig årsinkomst för familjer med fäder anställda i mekaniska 

verkstäder i 1946 års Stockholm.40 Detta skadar dock ej uppsatsens metod, då de 266 arbetarnas 

inkomst vanligen utgjorde hela eller en överväldigande majoritet av den samlade 

familjeinkomsten.41 I detta utgör alltså familjefaderns årslön ett stringent mätvärde för 

ekonomisk situation. För att ytterligare styrka de 266 arbetarnas genomsnittliga representation, 

av samtliga arbetare i mekanisk verkstad, lanseras ett andra indicium om representation. I detta 

andra indicium skall de båda populationernas genomsnittliga årsinkomster kontrasteras mot 

diverse andra yrkens genomsnittliga årsinkomster i 1946 års Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Statistiska centralbyrån, Statistisk Årsbok För Sverige 1952 (Stockholm, 1952), s. 42–43 
<https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%20191
4-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201952.pdf> [hämtad 17 december 2017]. 
41  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 5. 
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Tabell 1. De 266 arbetarfamiljernas fördelning i Stockholm. 
Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. 
https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 

7. Undersökning 
Med syfte, teori, material och metod på plats är det tid för undersökning. Som framgår av 

metoden är det undersökningens mening att arbeta i fyra steg: Först skall det bevisas att samtliga 

266 arbetare från gallupen var bosatta i Stockholm. Sedan skall samma 266 lägenheter visiteras 

utifrån fastslagna kriterier om först rymlighet och sedan sanitet. Därefter skall undersökningen 

söka styrka den representation som redovisats i metoddelen. Så kommer att ske i kronologisk 

ordning nedan. 

 

7.1 Arbetare boende i Stockholm  

Enligt uppsatsens syfte är det arbetare i mekanisk verkstad i 1946 års Stockholm som skall 

undersökas, och likt teoridelen bestämt uppfattas ”Stockholm” som Stockholms kommun. Med 

denna teoretiska utsago, och med data om de 266 arbetarnas boende, kan det med enkelhet 

bevisas att samtliga 266 arbetare faktiskt bodde i Stockholm, och ej enbart i närheten eller i 

anslutning till staden. Nedan detta textstycke syns två bilder, till vänster den geografiska 

definitionen av Stockholms kommun och till höger gallupens data om vilka stadsdelar som de 

266 arbetarna var bosatta i år 1946.  

 
  

 

 

 

Av tabell 1 framgår mer översiktligt vilka stadsdelar de 266 

arbetarna bodde i. Dessa stadsdelar var Norrmalm, 

Midsommarkransen, Enskede, Aspudden, Årsta, Hägersten, 

Gröndal, Johanneshov, Kungsholmen, Södra Hammarby, 

Vasastaden och Södermalm. Likt kartorna ovan visar är 

samtliga av de listade stadsdelarna inom gränsen för vad 

som idag är Stockholm kommun. Följaktligen bodde 

samtliga 266 arbetare i Stockholm. 

 

 

 

 

Arbetarfamiljer (samtliga 266) Antal 

Norrmalm 1 

Midsommarkransen 1 

Enskede 2 

Aspudden 3 

Årsta 3 

Hägersten 5 

Gröndal 5 

Johanneshov 6 

Kungsholmen 20 

Södra Hammarby 21 

Vasastaden 22 

Södermalm 177 

Bild 3. Fördelning av de 266 arbetarfamiljerna i Stockholm 
1946. Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. 
https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 

Bild 2. Stockholms kommun. Källa: Stockholms kommun. 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-
bolag/Stadsdelsforvaltningar/ 
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 7.2 Rymlighet 

Gallupen om de 266 arbetarfamiljerna inleds med att redogöra för familjernas olika 

konstellationer, och adekvat för lägenheternas rymlighet är det data om antal 

familjemedlemmar och lägenheternas antal rum. De 266 arbetarfamiljerna bestod av 

sammanlagt 788 individer, och familjernas storlek varierade från som minst enstaka 

ensamstående män till som störst kärnfamiljer om nio barn. 

Majoriteten av familjerna bestod av två föräldrar, och medelvärdet för antal individer per familj 

var 2,96, vanligen med något barn över 15 år i hemmet.42 Vidare till antal rum skall sägas att 

en majoritet av lägenheterna, med en frekvens om 170 lägenheter och en procentuell andel på 

64 %, utgjordes av enbart ett rum, vilket också framgår av figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 3. 

Figur 1. De 266 lägenheternas antal rum. 
Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 

Ett rum (170 
lägenheter 
eller 64 %)

Två rum (89 
lägenheter 
eller 33 %)

Tre rum (7 
lägenheter 
eller 3 %)

Lägenheternas antal rum 

Ett rum Två rum Tre rum
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Gallupen meddelar att samtliga av dessa lägenheter bestod av ett rum och kök, men som bekant 

skall denna undersökning ej räkna kök och kokvrå som rum. Mindre vanligt, men ändock med 

en frekvens om 89 lägenheter och en procentuell andel på 33 %, var lägenheter med två rum. 

Det minst förekommande, med en frekvens om 7 lägenheter och en procentuell andel på 3 %, 

var lägenheter med tre rum. De procentuella andelarna av lägenheter i omfånget 1–3 rum utgör 

100 % av lägenhetsbeståndet, varför inga av de 266 familjerna bodde i lägenheter större än tre 

rum.43 Med data över familjemedlemmar och antal rum har gallupen beräknat lägenheternas 

rymlighet, alltså rymliga respektive trångbodda lägenheter, enligt trångboddhetsnorm 1. Detta 

finns redovisat för varje lägenhetstyp, ett rum, två rum, och tre rum, vilket framgår av figur 2, 

3 och 4. 

 

 

                                                           
43  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 16. 

Trångt boende (86
lägenheter)

Rymligt boende (84
lägenheter)

Rymlighet och trångboddhet i
lägenheter om ett rum

Trångt boende Rymligt boende

Trångt boende (13
lägenheter)

Rymligt boende (76
lägenheter)

Rymlighet och trångboddhet i
lägenheter om två rum

Trångt boende Rymligt boende

Figur 2. Rymlighet och trångboddhet i de av 266 lägenheterna om ett rum.  
Källa: Gallupinstitutet. https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 

Figur 3. Rymlighet och trångboddhet i de av 266 lägenheterna om två rum. 
Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 
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Som figur 1 visar bestod 64 % av de 266 lägenheterna av enbart ett rum. Dessa 64 % motsvarar 

170 lägenheter, och deras rymlighet respektive trångboddhet redovisas i figur 2. Av de 170 

lägenheterna om ett rum var 86 lägenheter trångbodda och 84 lägenheter rymliga. Figur 1 visar 

även att antalet lägenheter med två rum utgjorde 33 % av de totalt 266 lägenheterna, vilket 

motsvarar 89 lägenheter. Figur 3 visar att av dessa 89 lägenheter om två rum var 76 stycken 

rymliga och 12 stycken trångbodda. Till sist visar figur 1 att 3 % av de 266 lägenheterna var 

utrustade med tre rum, och dessa 3 % motsvarar 7 lägenheter. Figur 4 visar att samtliga av dessa 

7 lägenheter, om 100 %, var att betrakta som rymliga. Figur 5 visar den totala förekomsten av 

rymlighet respektive trångboddhet i alla lägenhetstyper sammanslagna till en grupp. Av de 266 

familjerna bodde 167 familjer rymligt (62,8 %) och 99 familjer trångbott (37,2 %).44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Ibid, s. 16. 

Trångt boende (0
lägenheter)

Rymligt boende (7
lägenheter)

Rymlighet och trångboddhet i
lägenheter om tre rum

Trångt boende Rymligt boende

Figur 4. Rymlighet och trångboddhet i de av 266 lägenheterna om tre rum. 
 Källa: Gallupinstitutet. https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 
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7.3 Sanitet 

Gallupen om de 266 arbetarfamiljerna redogör även för samtliga lägenheters sanitära nivå; 

lägenheternas tillgång till varmvatten i köket och förekomst av badrum eller duschrum. I 

uppsatsens teoridel presenterades en sanitär gradering om fyra nivåer, där gradering 1 motsvarar 

“mycket god sanitet”, gradering 2 “god sanitet”, gradering 3 “dålig sanitet” och gradering 4 

“mycket dålig sanitet”.  Denna gradering återfinns nedan. 

 

1. Lägenhet med badrum eller duschrum och varmvatten i köket. 

2. Lägenhet med badrum eller duschrum utan varmvatten i köket. 

3. Lägenhet utan badrum eller duschrum men med varmvatten i köket. 

4. Lägenhet utan badrum eller duschrum och utan varmvatten i köket. 

 

Trångt boende 
(99 lägenheter 

eller 37,2%)

Rymligt boende 
(167 lägenheter 

eller 62,8%)

Rymlighet och trångboddhet
i samtliga 266 lägenheter

Trångt boende Rymligt boende

Figur 5. Sammanlagd rymlighet och trångboddhet i de av gallupens  
266 lägenheter. Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. 
https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 
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Medelst denna gradering redovisar 

figur 6 de 266 arbetarfamiljernas 

sanitära förhållande. I 136 av de 

266 lägenheterna, vilket motsvarar 

51,1 %, var den sanitära nivån 

mycket god. I 4 av lägenheterna, 

vilket motsvarar 1,5 %, var 

saniteten god. I 26 lägenheter, 

vilket motsvarar 9,8 %, var 

saniteten dålig. Till sist fanns det 

100 lägenheter, vilket motsvarar 

37,6 %, där saniteten var mycket 

dålig. Det går med enkelhet att 

föreställa sig en vida diskrepans i 

levnadsstandard mellan de 

familjer som levde med “mycket 

god sanitet” och “mycket dålig 

sanitet”.45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Representation 

Med rymlighet och sanitet redovisat skall undersökningen söka den representation som 

beskrivits i metoddelen. Det tåls att upprepa att denna del av undersökningen vilar på 

antagandet om att familjer med liknande ekonomisk situation även generellt återfinns i en 

liknande bostadssituation, i detta fall vad gäller rymlighet och sanitet. Likt metoddelen bestämt 

skall den ekonomiska situationen mätas genom familjefädernas årslöner, varför de 266 

familjefädernas genomsnittliga årslöner skall jämföras med genomsnittliga årslöner för den 

målpopulation som uppsatsen ämnar uttala sig om. När denna jämförelsen är genomförd skall 

resultatet kontrasteras mot genomsnittliga årslöner från andra yrken. 

 

 

 

 

 

                                                           
45  Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 11. 

136
lägenheter: 
Mycket god 

sanitet

4 lägenheter: God 
sanitet

26
lägenheter: 
Dålig sanitet

100
lägenheter: 

Mycket dålig 
sanitet

Lägenheternas sanitära nivå

Figur 6. De 266 lägenheternas olika sanitetsnivåer.  
Källa: Svenska Gallupinstitutet AB. 
https://snd.gu.se/sv/files/gallup/reports/gallup_062.pdf 
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Årsinkomsten för de 266 familjefäderna redovisas i gallupen, och har 

sammanställts i tabell 2.46 Av de 266 familjefäderna angav 250 sin 

årsinkomst, medan de resterande 16 fäderna avstod. Om dessa 16 

fäder som avstod finns inga vidare uppgifter än det att de antingen 

inte ville svara på frågan alternativt att de inte kände till sin årslön. 

Det finns alltså ingen information om huruvida dessa 16 fäder hade 

en låg, genomsnittlig eller hög inkomst, varför uppsatsen tvingas 

bortse från detta bortfall. Av de 250 fäder som svarade återfinns ett 

lönespektrum från ≤3999 kr per år till 7000-8999 kr per år, med en 

majoritet av fäderna, om 73,2 %, med en lön inom spektrumet 5000-

6999 kr per år. Att 73,2 % av fäderna hade en årsinkomst mellan 

5000-6999 kr per år är förvisso en adekvat markör för uppsatsen, 

men uppsatsen skall också söka beräkna de 250 fädernas 

medelinkomst. Som tabell 2 visar finns inga exakta löner att tillgå, 

utan enbart ett antal olika lönekategorier. Dessa 

lönekategorier kan dock brytas ner till mer exakta 

lönetal, utifall vissa antaganden görs. Sådana 

antaganden har gjorts i tabell tre, där varje lönekategori representeras av en exakt 

lön. För ≤3999 kr gäller 3900 kr, för 4000-4999 kr gäller 4500 kr, för 5000-5999 

kr gäller 5500 kr, för 6000-6999 kr gäller 6500 kr, för 7000-8999 kr gäller 8000 

kr och för ≥9000 kr gäller 9100 kr. Med dessa exakta löner antagna kan ett 

medelvärde för familjefädernas årsinkomst beräknas, eftersom de 250 fädernas 

lönefördelning är känd. Detta kan med enkelhet göras i ett excel-dokument, där 

varje exakt lön representeras i en cell, så att medelvärdet beräknas om 250 celler. 

En sådan uträkning ger ett medelvärde på 5738 kr, en årslön som nu är direkt 

jämförbar med data ur den historiska lönedatabasen.47 

 

Denna genomsnittliga årslön för gallupens familjefäder, om 5738 kr per år, skall 

nu jämföras med målpopulationens genomsnittliga årsinkomst för samma år. Siffror för det 

senare finns sammanställda i Historiska lönedatabasen från Göteborgs universitet. I denna 

databas finns ett dokument om löner för industriarbetare efter kön och bransch i storstäder 1946; 

helt och fullt adekvat för undersökningen då mekanisk verkstad faller under industri samtidigt 

som det är manliga arbetare i Stockholm som skall undersökas. På sida 134 (digital numrering) 

i dokumentet presenteras genomsnittliga timlöner i löpande priser från 1946 års Stockholm, där 

en arbetare i mekanisk industri tjänade 2,7 kr.48 En sådan timlön är dock ej jämförbar med de 

250 familjefädernas årsinkomst, varför den genomsnittliga timlönen på 2,7 kr behöver räknas 

om till en årsinkomst. Till att börja med kan det vara klokt att räkna om den genomsnittliga 

timlönen på 2,7 kr till en genomsnittlig dagslön. Detta görs genom att multiplicera 2,7 med 

antalet arbetstimmar under en dag, vilket vid 1946 var åtta. Detta ger ekvationen 2,7 𝑥 8 = 21,6 

vilken visar att den genomsnittliga dagslönen för en arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års 

Stockholm var 21,6 kr. Uppsatsen har ingen uppgift om i vilken utsträckning de berörda 

arbetarna i genomsnitt jobbade mer respektive mindre än åtta timmar. Dock skall sägas att dessa 

två okända mätvärden lyckligtvis påverkar dagslönens storlek åt olika håll. I brist på 

                                                           
46 Svenska Gallupinstitutet AB, Bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer, s. 11. 
Uppsatsen förutsätter att dessa årslöner är angivna enligt 1946 års lönebesked, detta då gallupen genomfördes 
dec 1946 – jan 1947, varför KPI för 1946 (och ej 1947) används vid beräkning. 
47 5738 kr är uttryckt i 1946 års prisnivå. Deflaterat med KPI för oktober 2017 motsvarar detta 114 397 kr. 
48 Historiska lönedatabasen: Industriarbetare efter kön och bransch i storstäder (2015), s. 24 
<https://es.handels.gu.se/digitalAssets/1519/1519096_iw_bigcities_1925-1969.pdf> [hämtad 12 december 
2017]. 

Familjefaderns 
inkomst 

arbetarfamilj 
(kr) 

Antal 
familjer 

≤3999 6 

4000-4999 42 

5000-5999 110 

6000-6999 73 

7000-8999 19 

≥9000 0 

Vill ej svara / 
Vet inte 16 

≤3999 3900 

4000-
4999 4500 

5000-
5999 5500 

6000-
6999 6500 

7000-
8999 8000 

≥9000 9100 

Tabell 2. Årsinkomst för de 266 
familjefäderna anställda vid Atlas 
Diesel i Stockholm, 1946. Källa: 
Svenska Gallupinstitutet AB. 
https://snd.gu.se/sv/files/gallup/
reports/gallup_062.pdf 

 

Tabell 3. 
Bestämda 
lönetal för 
uträkning. 
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information om detsamma, och med Socialstyrelsen ord från 1919, går uppsatsen vidare i sin 

undersökning: ”Den dagliga arbetstiden för alla arbetare i förvärvsverksamhet må icke 

överskrida åtta timmar.” 49 

 

Med målpopulationens genomsnittliga dagslön uträknad, om 21,6 kr, skall nu den 

genomsnittliga årslönen beräknas, och detta genom att ta hänsyn till 1946 års helgdagar, 

semesterlagstiftning samt antal uppskattade sjukdagar. Gällande helgdagar skall poängteras att 

den ordinarie arbetstiden i Sverige gällde 48 timmar i veckan, alltså arbete även på lördag, fram 

till 1971 då det lagstadgades om en ordinarie arbetsvecka om 40 timmar.50 Denna uppgift är 

relevant för undersökningen då arbetare i 1946 års Sverige allt som oftast även arbetade på 

lördagar, så att enbart helgdagar i regel var arbetsfria. Uppsatsen har med anledning av detta 

tagit del av en lista över helgdagar i 1946 års Sverige, vilken räknar till sammanlagt 64 arbetsfria 

dagar, främst söndagar men även andra röda dagar.51 Vid kontroll med ytterligare kalender 

upptäcktes att första maj inte ingick i listan om 64 helgdagar, varför det korrekta antalet måste 

vara 65 helgdagar (samtliga söndagar inräknade).52 Med detta bestämt kan en initial ekvation 

formuleras. 1946 var ett normalår om 365 dagar, vilket ger oss ekvationen 365 − 65 = 300. 

Dock är denna ekvationen ofullständig, eftersom arbetare i 1946 års Sverige hade rätt till 12 

dagars semester per år, enligt 1938 års semesterlag, och uppsatsen förutsätter att samtliga 

arbetare tog ut denna semester.53 Detta ger ekvationen 365 − 65 − 12 = 288. Ekvationen är 

dock ej fullständig än, då arbetare ibland blir sjuka. Uppsatsen har emellertid ingen data om 

sjukdomsfrekvensen bland arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års Stockholm, varför det 

krävs en uppskattning. Ett antagande är att vissa arbetare hade noll sjukdagar, medan andra 

hade tio, varför fem sjukdagar torde vara en adekvat uppskattning. Antalet sjukdagar måste 

åtminstone ha varit högre än noll. Med detta tillägg blir den slutgiltiga ekvationen 365 − 65 −
12 − 5 = 283. Uppsatsen uppskattar alltså att målpopulationen arbetade 283 av 365 dagar år 

1946. För att få fram målpopulationens uppskattade årsinkomst skall 283 multipliceras med 

21,6, vilket ger ekvationen 283 𝑥 21,6 = 6113. Uppsatsen menar alltså att den genomsnittliga 

årsinkomsten för målpopulationen år 1946 var 6113 kr. 

 

Med uträkningen ovan på plats är det tid att jämföra de av gallupen 250 familjefädernas 

genomsnittliga årsinkomst för 1946 med målpopulationens genomsnittliga årsinkomst för 

samma år. Gallupens familjefäder hade som bekant en genomsnittlig årsinkomst på 5738 kr, 

och den genomsnittliga årsinkomsten för arbetare i mekaniska verkstäder i 1946 års Stockholm 

var 6113 kr. Dessa inkomster måste sägas vara förhållandevis lika, och differensen ringa, så att 

6113 − 5738 = 375. Det skiljde alltså 375 kr mellan dessa årsinkomster, vilket torde betraktas 

som en låg diskrepans. Dessa 375 kr är givetvis uttryckta i 1946 års prisnivå, men kan räknas 

om till 2017 års prisnivå medelst KPI från de båda åren enligt ekvationen nedan. Med juli 1914 

som basår blir 1946 års genomsnittliga KPI 234 medan KPI för oktober 2017 blir 4725, varför 

375 kr i 1946 års prisnivå blir 7572 kr i 2017 års prisnivå.54 Utifall de båda årsinkomsterna från 
                                                           
49 Socialstyrelsen, Sociala meddelanden utgivna av Socialstyrelsen: Årgång 1919, s. 661 
<https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden%20
1919%207-12.pdf> [hämtad 28 december 2017]. 
50 Socialutskottet, Socialutskottets betänkande nr 18 år 1971, 1971, s. 1 
<http://data.riksdagen.se/fil/e3bdb228-7e14-4d83-a8e5-eb5f8983486d> [hämtad 27 december 2017]. 
51 slaktingar.se, ‘Helgdagar På Latin Och Svenska År 1946’ <http://www.slaktingar.se/historisk-kalender/1946> 
[hämtad 27 december 2017]. 
52 kalender.se, ‘Helgdagar 1946’ <https://www.kalender.se/helgdagar/1946> [hämtad 27 december 2017]. 
53 Tore Sigeman, ‘Semester’, Nationalencyklopedin 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semester> [hämtad 27 december 2017]. 
54 Statistiska centralbyrån, ‘Levnadskostnadsindex/KPI (Juli 1914=100), Historiska Tal, 1830–’ 
<https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
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1946 deflateras med KPI för oktober 2017, uträknat enligt ekvationen, blir de 250 

familjefädernas genomsnittliga årsinkomst 115 863 kr och målpopulationens genomsnittliga 

årsinkomst 123 436 kr. Uppsatsen vill låta upprepa att en samtida diskrepans i årsinkomst på 

7572 kr är att betrakta som förhållandevis liten. Uppsatsen 

finner följaktligen att de 250 familjefädernas årsinkomst var 

snarlik den av målpopulationens, varför dessa populationer 

måste sägas ha befunnit sig i en likartad ekonomisk situation. 

Detta skall styrkas ytterligare nedan. 

 

För att ytterligare styrka den ovan beskrivna representationen 

skall de båda årsinkomsterna kontrasteras mot årsinkomster för andra industriyrken, även detta 

med data från Historiska lönedatabasen (observera digital numrering i fotnot). De två lägsta 

genomsnittliga industrilönerna i Stockholm 1946 var arbetare i spinneri & väveri med 2,06 kr i 

timmen samt arbetare i råsockerbruk & raffinader med 2,12 kr i timmen, med ett medelvärde 

på 2,09 kr.55 Med likadan uträkning som ovan, (365 − 65 − 12 − 5) 𝑥 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ö𝑛 = å𝑟𝑠𝑙ö𝑛, 

blir den genomsnittliga årslönen för dessa två yrken 4732 kr.56 Denna genomsnittliga årslön är 

alltså, 6113 – 4732 = 1381, nästan 1400 kr ifrån målpopulationens genomsnittliga årslön på 

6113 kr. De två högsta genomsnittliga industrilönerna i Stockholm 1946 var 4,18 kr i måleri & 

glasmästeri samt 3,96 kr i bryggerier & läskedrycksfabriker (utkörare), med ett medelvärde på 

4,07 kr.57 Med likadan ekvation som ovan, (365 − 65 − 12 − 5) 𝑥 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ö𝑛 = å𝑟𝑠𝑙ö𝑛, blir 

den genomsnittliga årslönen för dessa två yrken 9214 kr. Denna genomsnittliga årslön är enligt 

uträkningen, 9214 – 6113 = 3101, drygt 3100 kr högre än målpopulationens genomsnittliga 

årslön. Det bör dessutom poängteras att de löner som kontrasterats ovan även de är löner för 

industriyrken, varför det torde kunna återfinnas en vidare diskrepans mellan andra 

yrkeskategorier. Det går dessutom med enkelhet att tänka sig en astronomisk diskrepans i 

årsinkomst utifall målpopulationens genomsnittliga årsinkomst hade kontrasterats mot 

genomsnittliga årsinkomster för olika sorters chefer, och framför allt mot kapitalägare. Detta 

ligger emellertid utanför ramen för uppsatsens undersökning, men det tåls ändå påminnas om 

att den ursprungliga diskrepansen i genomsnittlig årsinkomst mellan de 250 familjefäderna och 

målpopulationen (om 375 kr), i ljuset av vad som skrivits ovan, torde betraktas som anspråkslös. 

Uppsatsen vidhåller således att gallupens 250 familjefäder och målpopulationen tillsammans 

befann sig i en likartad ekonomisk situation, och uppsatsen låter även dessa 250 familjefäder 

representera samtliga 266 familjefäder. Uppsatsen vill dessutom understryka att de löner som 

använts för beräkning enbart är beräknade genomsnitt av faktiska löner, och följaktligen ej skall 

betraktas som faktiska lönetal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-
kpi/kpi-historiska-tal-1830/> [hämtad 27 december 2017]. 
55 Historiska lönedatabasen: Industriarbetare efter kön och bransch i storstäder, s. 24. 
56 Utförliga uträkningar återfinns i tillhörande excel-dokument. 
57 Historiska lönedatabasen: Industriarbetare efter kön och bransch i storstäder, s. 24. 
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8. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bostadssituation för arbetare i mekaniska 

verkstäder i Stockholm under den tidiga efterkrigstiden. De bostadsmässiga mätvärden som 

undersökts är rymlighet och sanitet. Sammanfattningsvis visar undersökningen på en vida 

diskrepans i förmodad levnadsstandard, inom den examinerade populationen. En majoritet av 

de undersökta lägenheterna, om 62,8 %, visade sig vara rymliga, men en inte oansenlig del, om 

37,2 %, var trånga. Vad gäller de sanitära måtten visade sig 51,1 % av lägenheterna ha mycket 

god sanitet, 1,5 % av lägenheterna god sanitet, 9,8 % av lägenheterna dålig sanitet och 37,6 % 

av lägenheterna mycket dålig sanitet. På vilket sätt dessa konstellationer, om rymlighet och 

sanitet, växelverkade mellan de 266 lägenheterna finns ingen information att tillgå. 

 

Uppsatsen har sökt påvisa en representation, så att det data som presenterats i undersökningen, 

om rymlighet och sanitet, skulle kunna visa på bostadssituationen för Stockholms samlade 

arbetare i mekaniska verkstäder år 1946; alltså att undersökningens data skulle kunna appliceras 

på målpopulationen. Uppsatsen finner att så är fallet, då undersökningen visar att de av 

gallupens 266 familjefäder år 1946 befann sig i en liknande ekonomisk situation som den 

genomsnittlige arbetaren i mekaniska verkstäder för samma år. Denna slutsats vilar på 

antagandet om att en individs samlade årsinkomst ger en god indikation på dennes ekonomiska 

situation, och att det är den ekonomiska situationen som utgör avgörande faktor för vilken typ 

av bostad som i slutändan förvärvas. Uppsatsen har argumenterat för att den bostadssituation 

som gäller för en enskild arbetare också gäller för dennes eventuella familj, så att uppsatsen kan 

tolkas som en undersökning av hur den generella bostadssituationen såg ut för hela 

arbetarfamiljer, med familjefäder anställda i mekaniska verkstäder, i 1946 års Stockholm.  
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