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1. Inledning 

Ett av Lennart Schöns bidrag till den ekonomisk-historiska forskningen är hans tankar om 

cykler. Han menar i sin bok med samma namn att ekonomin förändras i ett cykliskt förlopp, 

där varje cykel sträcker sig över 40 år. Dessa kallas för strukturcykler. Strukturcyklerna antas 

avgöra vilka typer av kriser som uppstår, och hur den ekonomiska utvecklingen kommer att se 

ut.I varje strukturcykel finns en strukturkris och en omvandlingskris, där strukturkrisen är 

djupare och berör större delar av ekonomin. Strukturcyklernarymmer i sin tur två byggcykler, 

kortare cykler på 20 år, vilka fokuserar på förändringar i bostadsbyggande i förhållande till 

tillväxttakten i industrin.1 Flera forskare har prövat Schöns teorier, med fokus på att pröva 

strukturcykelteorins hållbarhet. Man har i första hand studerat förändringar i tillväxt; men 

även förändringar i inkomst har studerats.2 I en artikel publicerad i Historisk tidskrift riktas 

skarp kritik mot strukturcykeln som teori.3 I denna uppsats ämnar jag lämna strukturcyklerna 

därhän och istället fokusera på de kortare byggcyklerna, dessa har inte forskats på i samma 

utsträckning och mig veterligen har ingen kritik riktats mot denna del av Schöns teori, annat 

än påståendet att byggcykler inte skulle vara relevanta efter industrialiseringen.4 Jag menar att 

det är viktigt att pröva hållbarheten även i denna del av Schöns teori om cykler. En sådan 

prövning kan visa att det kan vara fruktbart att betrakta i varje fall denna del av ekonomin i ett 

cykliskt perspektiv, eller att även byggcyklerna bör förkastas.  

 

Teorin om byggcykler är lättare att pröva eftersom de sträcker sig över en kortare period, 

vilket gör att det finns fler tillgängliga perioder att observera, samt att teorin endast berör en 

del av ekonomin. Detta gör teorin mer överskådlig. 

 

                                                      
1 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 4., [omarb. och uppdaterade] uppl. (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), s 32-35. 

2 Fredrik N.G. Andersson, ”Identifying and modelling cycles and long waves in economic time series”, i Structural analysis and the process 

of economic development, red. Jonas Ljungberg (New York: Routledge, 2016); Kerstin Enflo och Martin Henning, ”The development of 

economic growth and inequality among the Swedish regions 1860-2010: evidence from regional national accounts”, i Structural analysis and 

the process of economic development, red. Jonas Ljungberg (New York: Routledge, 2016); Martin Henning, Karl-Johan Lundquist, och Lars-

Olof Olander, ”Regional analysis and the process of economic development: changes in growth, employment and income”, i Structural 

analysis and the process of economic development, red. Jonas Ljungberg (New York, 2016). 

3 Rodney Edvinsson, ”Den svenska strukturcykelmodellen”, Historisk Tidskrift 130, nr 4 (08 december 2010): 2–24. 

4 Lennart Schön, Tankar om cykler: perspektiv på ekonomin, historien och framtiden, 1. uppl, Lustro (Stockholm: SNS förlag, 2006), s 31. 
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1.1 Disposition 

Denna uppsats består av tre huvudsakliga delar; en inledning, ett resultat och en avslutning. I 

den första, inledande delen presenteras först den teori och tidigare forskning som ligger till 

grund för uppsatsens frågeställning och utformning. Därefter presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställning, följt av ett bakgrundsavsnitt och en diskussion kring val av metod och 

material. Att lägga teoriavsnittet före frågeställningen är ett medvetet val, eftersom 

utgångspunkten för uppsatsen är just att pröva teorin. Jag menar att det som läsare är 

nödvändigt att ha en förståelse för teorin innan det är möjligt att bedöma valet av 

frågeställning. 

 

Uppsatsens resultat redovisas med hjälp av figurer och och tabeller vilka kommenteras och 

tolkas. Slutligen kommer resultaten att diskuteras och analyseras i uppsatsens sista del, i 

vilken jag försöker svara på uppsatsens frågeställningar. 

 

1.2 Teori 

Byggcykeln så som den beskrivs av Lennart Schön är framför allt en del av den större 

strukturcykeln som sträcker sig över 40 år. Varje strukturcykel förväntas innehålla två 

byggcykler som var och en präglas av var i strukturcykeln den ligger.5 Till skillnad från 

strukturcykelmodellen som omfattar hela samhället så  behandlar teorin om byggcykler 

istället den regionala nivån.6 Teorin behandlar förändringar i demografi och tillväxt, med 

fokus på bostadsbyggande. Det centrala som teorin fångar är samspelet mellan industri och 

bostäder. 

 

Teorin tar sin utgångspunkt i de tillfällen då tillväxten i industrin ökar. Den ökade tillväxten 

eller lönsamheten innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft inom industrin och därmed ett 

ökat löneläge. Det kommer alltså att anställas fler och fler arbetare, och dessa kommer att ha 

en högre inkomst än tidigare. Detta ökade löneläge innebär i sin tur att fler har möjlighet att 

bilda familj, och inflyttningen till samhället ökar – vilket leder till en ökad efterfrågan på 

bostäder. Eftersom bostadsbyggande tar tid uppstår en eftersläpning, men när byggandet 

kommer igång så innebär detta att ekonomin stimuleras ytterligare och kostnadsläget ökar. 

Detta ökade kostnadsläge dämpar tillslut möjligheterna för tillväxt i den industri som från 

                                                      
5 Schön, Tankar om cykler, s 32. 

6 Schön, Tankar om cykler, s 28. 
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början ökade efterfrågan på bostäder. När tillväxten i industrin försvagas minskar också 

efterfrågan på bostäder och bostadsbyggandet stannar av under en period.7 

 

Fördelen med byggcykler är att de är kortare och därför finns det mer empiriskt underlag för 

dem. Schön hänvisar till forskning från Europa och USA där man har hittat stöd för 

byggcykler i det empiriska materialet. Han visar också på förändringar i det svenska 

bostadsbyggandet, och pekar ut miljonprogramssatsningen som något som innebar en extra 

lång byggcykel.8 

 

Schön menar som sagt att förändringarna i bostadsbyggande stödjer teorin om byggcykler. I 

hans bok redovisas dock inga empiriska belägg för hur kostnadsläget i samhället förändras. 

Jag menar att en undersökning av förändringarna i löneinkomst för industriarbetare respektive 

byggnadsarbetare ytterligare skulle stärka det förklarande anspråk Schön har. Uppsatsens 

hypotes är att om teorin stämmer borde det vara möjligt att observera en samvariation mellan 

lönerna för industriarbetare och byggnadsarbetare, samt någon form av cyklisk förändring 

över tid. Eftersom ökningen i industriarbetarlöner är det som initierar den cykliska processen 

är det också möjligt att tänka sig att det skulle förekomma en viss tidsförskjutning, så kallade 

laggtider, i förhållandet mellan byggnadsarbetares och andra industriarbetares löner. Om 

ingen samvariation finns att observera torde det istället vara ett tecken på att Schöns 

byggcykelteori inte är tillräcklig för att förklara förändringen i bostadsbyggande. 

 

1.2.1 Forskningen kring cyklerna 

I det följande avsnittet presenteras vidare forskning som har gjorts på Schöns olika 

cykelteorier, och delar av den kritik som har riktats emot dessa teorier. Stora delar av detta 

avsnitt är hämtat ur den antologi som gavs ut 2016 till minne av Lennart Schön.9 Först 

presenteras den forskning som stödjer Schöns teorier, och därefter presenteras hans kritiker. 

 

                                                      
7 Schön, Tankar om cykler, s 28-29. 
8 Schön, Tankar om cykler, s 29-32. 

9 Jonas Ljungberg, red., Structural Analysis and the Process of Economic Development: Essays in Memory of Lennart Schön, (New York: 

Routledge, 2016). 
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Anhängarna 

Andersson har i sin artikel testat strukturcykelanalysens hållbarhet genom att göra en så 

kallad wavelet-analys, en typ av analys som fokuserar på vågrörelser i dataserier10 och 

kommer fram till att när analysen görs på detta sätt går det att i det empiriska materialet 

identifiera mönster som tyder på att ekonomin och inflationen rör sig i cykliska mönster som 

liknar arketypen av Schöns strukturcykler. Författaren menar att det är viktigt att inte bara se 

till de kortare investeringscyklerna när inflationsförändringar analyseras – utan att det just 

också finns ett mönster som sträcker sig över en längre tid.11 

 

Vidare menar Enflo och Henning att strukturcykelmodellen är användbar då den kan förklara 

skillnader i regional ojämlikhet inom landet.12 Även Henning, Lundquist och Olander studerar 

den ekonomiska utvecklingen på regional nivå istället för på nationell nivå. De menar att 

strukturcykeln som modell fungerar väl att använda på regional nivå, och sämre på nationell 

nivå – där kan den inte förklara den ekonomiska utvecklingen på samma sätt. De konstaterar 

också att det cykliska mönstret i ekonomin tenderar att gynna vissa regioner framför andra.13 

Det är intressant att man i två olika artiklar (dock med delvis samma författare) kommer fram 

till slutsatsen att det är på regional nivå som strukturcykeln som modell har störst värde. Dels 

för att Schön själv framför allt fokuserar på den nationella nivån av strukturcykler när de 

presenteras,14 dels eftersom byggcykler som är temat för denna uppsats existerar på regional 

nivå. 

 

Bland de som är positiva till Schöns teorier har jag enbart hittat de som forskat kring 

strukturcykler. Förmodligen eftersom detta är den mest centrala av de cykler Schön 

presenterar.  

 

                                                      
10  För en utförlig beskrivning av wavelet-analys se: Andersson, Fredrik N.G. ”Identifying and modelling cycles and long waves in 

economic time series”. I Structural analysis and the process of economic development, redigerad av Jonas Ljungberg. New York: Routledge, 

2016. 
11 Andersson, ”Identifying and modelling cycles and long waves in economic time series”. s 35-36, 51. 
12 Enflo och Henning, ”The development of economic growth and inequality among the Swedish regions 1860-2010: evidence from 

regional national accounts”, s 145-146. 

13 Henning, Lundquist, och Olander, ”Regional analysis and the process of economic development: changes in growth, employment and 

income”, s 170-171. 

14 Schön, Tankar om cykler. 
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Kritikerna 

Givetvis har det också funnits ett flertal forskare som varit kritiska mot tanken på att 

ekonomin skulle fungera cykliskt. En av dessa är Rodney Edvinsson som i sin kritik av 

cykelteorierna pekar på Schöns bristande empiri, samt en viss deterministisk hållning i 

modellens utformande. Edvinsson menar att teorin behöver kopplas tydligare till ekonomiska 

skeenden på internationell nivå, och att man för att det skall vara fruktbart att studera 

ekonomin ur ett cykliskt perspektiv behöver vara öppen för att olika exogena faktorer så som 

politiska förändringar kan förändra de rådande strukturerna. Detta är inget som Schön själv 

gör enligt Edvinsson, som menar att Schön tenderar att tolka in alla politiska förändringar 

som en del i sin modell.15 

 

Edvinsson hänvisar till en artikel som utkom 2004och publicerades i Historisk Tidskrift och 

som författades av Magnus Lindmark och Per Vikström. I denna artikel granskar författarna 

de metoder och antaganden som strukturcykelteorin grundar sig på, de lyfter särskilt fram de 

problem som uppstår när man skall studera ekonomisk tillväxt och deflatera äldre 

prisuppgifter för att de skall vara jämförbara. Artikeln är inte menad som en kritik mot Schön 

i sig utan mot att den ekonomisk-historiska forskningen tidigare inte har prövat 

strukturcykelteorin i någon större utsträckning utan accepterat dess riktighet som modell. De 

föreslår att strukturcykeln istället bör betraktas som en hypotes som inte bör accepteras utan 

att vidare forskning görs.16 Inte heller bland kritikerna finns det någon som skriver om 

byggcykler, utan den kritik som finns har riktats mot strukturcyklerna. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är som tidigare konstaterat att söka pröva hållbarheten i Lennart 

Schöns byggcykelteori så som den beskrivs i boken Tankar om cykler - under tidsperioden 

1913-1948, samt att försöka ge en första indikation till huruvida teorin bör förkastas eller inte.  

 

Utifrån uppsatsens syfte är uppsatsens frågeställningar följande: 

 

                                                      
15 Edvinsson, ”Den svenska strukturcykelmodellen”. 

16 Magnus Lindmark och Peter Vikström, ”På cykeltur i svensk ekonomisk historia? Strukturförändring, tillväxt och teknisk förändring i 

svensk ekonomi 1870–1990”, Historisk Tidskrift 124, nr 4 (02 december 2004): s 2–12. 
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- Går det att under perioden 1913-1948 urskilja ett cykliskt mönster i förändringarna av 

inkomster för byggnadsarbetare respektive träindustriarbetare och järn- stål- och 

kopparverksarbetare i Sverige? 

 

- Finns det ett samband mellan förändringarna i snittlön för byggnadsarbetare och 

förändringarna i snittlön för träindustriarbetare respektive järn- stål- och 

kopparverksarbetarei Sverige när lönerna är justerade för inflation? 

 

1.3.1 Avgränsningar 

För att en teoriprövande studie av det här slaget skall vara genomförbar inom ramen för en B-

uppsats krävs vissa avgränsningar, både i fråga om tidsperiod och i vilka yrkesgrupper som 

studeras. För denna uppsats har jag låtit det tillgängliga materialet styra de avgränsningar jag 

gjort. En utförligare diskussion om det valda materialet återfinns under rubriken Material. 

 

I socialstyrelsens statistik redovisas inkomster för byggnadsarbetare endast mellan 1913 och 

1948. Eftersom byggnadsarbetarnas löner utgör en central del av teorin om byggcykler har jag 

valt att avgränsa min analys till dessa år. Vidare redovisas snittlöner för samtliga kategorier 

av industriarbetare först från år 1936. Då tolv år är en för kort undersökningsperiod har jag 

istället valt att jämföra byggnadsarbetarnas inkomster med inkomster från två olika 

yrkesgrupper inom industrin. Dessa är träindustriarbetare samt järn- stål- och 

kopparverksarbetare. Dessa har valts ut på grund av att det finns tillgängliga data från alla år 

som ingår i den valda undersökningsperioden.17 

 

Ett alternativ hade varit att använda sig av de lönedata som presenteras i verket Wages, cost of 

living and national income in Sweden18och välja en undersökningsperiod som börjar under 

1800-talet. Jag menar dock att det är särskilt intressant att istället välja att studera 1900-talet 

efteresom Schön i sin presentation av byggcyklerna vänder sig emot de forskare som menar 

att byggcykeln sätts ur spel under 1900-talet och endast är tillämpbara på industrialiseringens 

                                                      
17 ”Sociala meddelanden” (Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1930 1913); ”Lönestatistisk årsbok för Sverige” (Stockholm: 

Socialstyrelsen, 1948 1931). 

18 Gunnar Myrdal, Sven Bouvin, och Stockholms högskola, red., Wages, Cost of Living and National Income in Sweden 1860-1930. Vol. 1: 

The Cost of Living in Sweden 1830-1930, Stockholm Economic Studies 2 (London : Stockholm: P.S. King ; Norstedt ([distr.]), 1933); Ingvar 

Svennilson m.fl., red., Wages, Cost of Living and National Income in Sweden 1860-1930. Vol. 2: Wages in Sweden 1860-1930, Stockholm 

Economic Studies, 3 b (London : Stockholm: P.S. King ; Norstedt ([distr.]), 1935). 
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samhällen.19 Därför har jag valt att studera 1900-talet, trots att det endast finns data för en 

begränsad tidsperiod. 

 

1.4 Material och Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens material och metod, samt en diskussion kring fördelarna 

med dessa val.  

 
1.4.1 Material 

I denna uppsats används inkomstdata från officiell lönestatistik, insamlad och redovisad av 

Socialstyrelsen och tillgängliggjord via den historiska lönedatabasen HILD.20 Jag har valt att 

använda mig av data för årsinkomster. Fördelen med detta är att det i vissa yrken finns en 

större säsongsvariation i hur stora inkomsterna är, använder man sig av årsinkomst påverkar 

inte säsongsvariationen analysen på samma sätt. För att inkomstdatan skall vara jämförbar 

över tid  används det KPI-index som Rodney Edvinsson redovisar i sin avhandling för att 

deflatera priserna.21 All ursprungsdata som ligger till grund för analysen redovisas i Bilaga 1. 

Kategoriseringen av yrkesgrupper förändras över tid i materialet. Jag har valt att använda 

kategorier som ligger så nära varandra som möjligt under hela undersökningsperioden. I de 

fall där underkategorier har funnits har dessa valts utifrån vilka det finns redovisad årsinkomst 

för.  

 

Yrkesgrupperna träindustriarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare har valts ut dels 

på grund av att det finns tillgänglig data för alla år, men också för att det är två sektorer i 

industrin som är betydelsefulla för svensk ekonomi. Kategorin träindustriarbetare är särskilt 

intressant eftersom efterfrågan på virke torde gå upp då husbyggandet ökar. En möjlighet 

skulle därför kunna vara att sambandet mellan träindustriarbetares och byggnadsarbetares 

löner är extra starkt.  

 

Fördelen med att använda statistik från Socialstyrelsen är att den finns lättillgänglig för 

studenter, samt att genomsnittslöner för olika yrkesgrupper redan är beräknade. Nackdelen är 

                                                      
19 Schön, Tankar om cykler, s 30. 
20 ”Tabeller - Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet”, Göteborgs universitet, åtkomstdatum 07 maj 2018, 

http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/historiska-lonedatabasen-hild/tabeller/. 

21 Rodney Edvinsson, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström, Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008, (Ekerlids förlag, 2010), 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 
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att analysen måste göras på riksnivå och inte regional nivå. Möjligtvis skulle en studie på 

regional nivå vara än mer intressant att genomföra.  

 

Ett alternativ, och ett möjligt sätt att genomföra en regional analys vore att använda sig av 

individdata som finns tillgänglig i arkiv. Detta skulle emellertid innebära en mödosam 

arbetsprocess som knappast ryms inom ramen för en B-uppsats. Dessutom uppstår vissa 

problem med hur materialet skall hanteras då vi inte kan vara säkra på att alla som är 

registrerade som byggnadsarbetare faktiskt ägnade sig åt just detta. Därför har jag valt att 

ändå använda mig av Socialstyrelsens statistik. 

 

1.4.2 Källkritik 
I denna uppsats används officiell statistik utgiven av Socialstyrelsen och Statistiska 

Centralbyrån. För industriarbetare har insamlingen gått till så att den ansvariga myndigheten 

har skickat ut frågeformulär till olika arbetsgivare, och statistiken grundar sig på de svar som 

redovisas. Metoden för insamling har varit oförändrad sedan 1913.22 

 

Vad finns det för potentiella problem med den här typen av självrapporterad statistik? För det 

första finns det i all statistik risk för rena mätfel – att någon skriver in fel siffra. För det andra 

kan det hos arbetsgivaren finnas en vilja att överdriva storleken på lönerna för att framstå som 

en person som betalar hög lön till sina anställda och därmed som mer sympatisk. Det som 

talar emot att den här tendensen skulle vara vanligt förekommande är att arbetsgivarnas svar 

inte redovisas individuellt.  

 

I och med att insamlingsmetoden är densamma under hela undersökningsperioden så är 

materialet jämförbart över tid. En ytterligare fördel är som nämnts i föregående avsnitt att jag 

inte själv behöver göra avvägningen kring vem som faktiskt arbetar med ett visst yrke. Att 

statistiken är utgiven av en statlig myndighet är i Sveriges fall en styrka. Mig veterligen finns 

inga incitament att från statens sida förfalska statistiken för att framställa en särskild bild av 

sig.  

 

                                                      
22 ”Om den svenska lönestatistiken - Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet”, Göteborgs universitet, åtkomstdatum 

04 juni 2018, http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/historiska-lonedatabasen-hild/om-den-svenska-

lonestatistiken/. 
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1.4.3 Metod 

Det för uppsatsen valda materialet analyseras genom en kvantitativ statistisk metod. Målet för 

uppsatsen är att i materialet försöka hitta förändringar och samband. Detta görs genom att 

studera min tillgängliga data i linjediagram för att upptäcka förändringar, samt genom att 

genomföra regressionsanalyser för att upptäcka samband mellan de olika gruppernas 

inkomster. Då antalet datapunkter i analysen är så pass få genomförs 

 separata regressionsanalyser för sambandet mellan löner för byggnadsarbetare och 

träindustriarbetare, och mellan löner för byggnadsarbetare och järn- stål- och 

kopparverksarbetare eftersom det för en multipel regressionsanalys kräver många fler 

datapunkter för att upptäcka samband.  

 

Som tidigare nämnts kan man tänka sig att det skulle finnas en viss tidsfördröjning i 

inkomstförändring. Det hade varit möjligt att fokusera på förekomsten av en sådan 

fördröjning och mäta hur stor den är. Detta kommer jag dock av utrymmesskäl inte att göra i 

denna uppsats. 

2. Bakgrund 

För att sätta denna uppsats i en lönehistorisk kontext redogörs nedan för forskning om två 

aspekter i svensk politik som kan tänkas ha påverkat de siffror som analyseras i denna 

uppsats, samt en allmän historisk bakgrund till den aktuella analysperioden.  

 

2.1 Historisk kontext 

Uppsatsens undersökningsperiod börjar med att första världskriget bryter ut i Europa år 1914. 

Även i Sverige är läget rörigt. Striden mellan de kungavänliga konservativa, och de krafter 

som stödjer parlamentarism kulminerar i borggårdskrisen 1914, rösträttsreformen som gav 

alla män allmän och lika rösträtt genomfördes 1918, och kvinnor fick rösträtt 1921.23 Därefter 

följde turbulenta år med flera minoritetsregeringar.24 

 

Samtidigt inträffar 1920-talskrisen som började som en exportkris men övergick till att vara 

en bankkris. Detta var en kris som slog hårt mot Sverige och som ledde till en omfattande 

                                                      
23 Tommy Möller, Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 2., [uppdaterade] uppl (Lund: Studentlitteratur, 2011), 

s 89-93. 

24 Möller, s 94-95. 
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bruksdöd där flera industrier läggs ner. Krisen markerar också början för landsbygdens 

avfolkning och för en allt kraftigare urbanisering.251930-talskrisen var däremot inte lika djup i 

Sverige som i övriga delar av världen, men skotten i Ådalen 1931 och Kreugerkraschen kan 

räknas som delar av den.26 

 

Under 1930-talet började Socialdemokraterna driva en ny ekonomisk politik, inriktad på 

samförstånd och förändring genom reformer. Till en början var de dock i minoritet i riksdagen 

och för att kunna bedriva sin politik genomfördes den så kallade kohandeln med dåvarande 

Bondeförbundet 1933, som innebar att politiken var något mer protektionistisk mot 

omvärlden för att skydda böndernas intressen, mot att Bondeförbundet gav stöd till 

Socialdemokraterna i övriga frågor.27 

 

Under andra världskriget minskade utrikeshandeln och den statliga kontrollen av marknaden 

ökade. Efter krigsslutet introducerades det så kallade efterkrigsprogrammet som skulle leda 

till ökad ekonomisk effektivitet men också till ekonomisk demokrati. Man var till en början 

rädd för att vara för optimistisk och ville istället behålla en mer återhållsam ekonomisk 

politik. Efterkrigsperioden innebar också en övergång från lågkonjunktur till högkonjunktur, 

och en påbörjan på ett nytt bostadsförsörjningsprojekt. Den för uppsatsen aktuella perioden 

avslutas strax innan 50-talet börjar, och två år efter att Tage Erlander tillträder som Sveriges 

statsminister.28 

 

2.2 Arbetstidsförkortning 

Bengtsson och Molinder skriver i sin artikel om arbetstidsförkortningens effekter på svenska 

reallöner. Med början under 1920-talet genomförs i Sverige en arbetstidsförkortning som 

innebär en övergång till en åttatimmars arbetsdag. Reformen införs stegvis i hela landet. Det 

centrala här är att lönerna inte sänktes, utan att de arbetande efter att reformen genomförts 

fick lika mycket betalt för åtta timmars arbete som de tidigare fått för tio timmars arbete. 

Detta innebar en kraftig reallöneökning,räknat i lön per timme, för svenska arbetare under den 

här perioden. Författarna konstaterar också att olika branscher hade olika lätt att anpassa sig 

                                                      
25 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 4., [omarb. och uppdaterade] uppl. (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), s 251-263. 

26 Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 299. 

27 Möller, Svensk politisk historia, s 128; Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 303-306. 

28  Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 318-319. 
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efter det nya kostnadsläget samt att effekterna på arbetarnas levnadsstandard inte var enbart 

positiva eftersom det höjda kostnadsläget medförde en ökad arbetslöshet.29 

 

Att vi ser en reallöneökning i Sverige under den här tiden torde påverka inkomsterna även för 

de yrkesgrupper som omfattas av denna uppsats studie. Även förhållandet mellan de olika 

gruppernas inkomstnivåer kan tänkas förändras som en följd av detta eftersom branscherna 

kan ha haft det olika lätt att anpassa sig till det nya kostnadsläget. Detta är viktigt att vara 

medveten om när regressionsanalysens resultat analyseras. 

 

2.3 LOs samförståndslinje 

Jenny Jansson skriver i sin avhandling om hur LO efter storstrejken 1909-1910 valde att gå 

mer och mer mot en samförståndslinje inriktad på förhandling snarare än strejk. Den svenska 

arbetsmarknaden ärunder tiden mellan Storstrejken och Saltsjöbadsavtalet mycket 

turbulent.Vid den här tiden är den den mest konfliktfyllda i Europa. Och trots att arbetet med 

att skapa en reformistisk arbetaridentitet bland sina medlemmar påbörjas under 1920-talet får 

Sverige uppleva skotten vid Ådalen 1931, där militär kallades in då strejkande arbetare 

demonstrerade och fem arbetare sköts ihjäl.30 

 

Efter Saltsjöbadsavtalet som slöts mellan LO och SAF 1938 tillkommer mycket av det som 

ofta kallas för den svenska modellen. Det vill säga att lönerna bestäms i förhandling mellan 

arbetsmarknadens parter – utan inblandning från regering eller riksdag, samt att löner 

förhandlas centralt mellan LO och SAF. Här beslutar man också att arbetsgivarna skall 

erkänna arbetarnas rätt att organisera sig, mot att arbetarna erkänner arbetsgivarnas rätt att 

leda och organisera arbetet. Man lagstiftar också om när strejk är tillåten, nämligen i samband 

med att ett kollektivavtal upphör och ett nytt skall förhandlas fram. Övriga, spontana, strejker 

tillåts inte – något som LO centralt är noga med att efterfölja. Efter 1938 ser vi således att 

svensk arbetsmarknad stabiliseras avsevärt.31 

 

                                                      
29 Erik Bengtsson och Jakob Molinder, ”The economic effects of the 1920 eight-hour working day reform in Sweden”, Scandinavian 

Economic History Review 65, nr 2 (04 maj 2017): 149–68, https://doi.org/10.1080/03585522.2017.1290673. 

30 Jenny Jansson, Manufacturing Consensus: The Making of the Swedish Reformist Working Class, Skrifter Utgivna Av Statsvetenskapliga 

Föreningen I Uppsala 184 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Univ. : Universitetsbilbioteket [distributör], 2012), s 73, kapitel 4; 

Tommy Möller, Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 2., [uppdaterade] uppl (Lund: Studentlitteratur, 2011), s 

119-121. 
31 Jansson, Manufacturing Consensus, s 152-160. 
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Som en del i det Jansson kallar för LOs samförståndslinje finns ett motstånd mot de som 

lämnat organisationen. LO utmålar kommunister och syndikalister som skadliga för 

arbetsmarknaden och förhandlingarna, och arbetar för att arbetare överallt skall vara anslutna 

till LO. Denna process med att skapa en gemensam, socialdemokratisk, arbetaridentitet är 

något som pågår under en mycket lång tid.32 

 

Att arbetsmarknaden gick från att vara konfliktfylld och osäker, med många strejker, till att 

vara en av Europas stabilaste arbetsmarknader lär sannolikt ha påverkat löneläget och 

lönernas utveckling. Detta är viktigt att ha i åtanke när uppsatsens material analyseras – 

eftersom vi inte i denna uppsats har utrymme att undersöka hur stor del av en eventuell 

förändring som egentligen bör tillskrivas dessa förändringar i den svenska arbetsmarknaden.  

  

                                                      
32 Jansson, s 81-93. 
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3. Resultat 

I det följande kapitlet redovisas undersökningens empiriska resultat, samt de tolkningar som 

är möjligaatt göra utifrån dessa resultat. Kapitlet är uppdelat i två delar, som var och en 

fokuserar på en av uppsatsens två frågeställningar. För att underlätta läsningen av uppsatsen 

presenteras dessa igen nedan: 

- Går det att under perioden 1913-1948 urskilja ett cykliskt mönster i förändringarna av 

inkomster för byggnadsarbetare respektive träindustriarbetare och järn- stål- och 

kopparverksarbetare? 

 

- Finns det ett samband mellan förändringarna i snittlön för byggnadsarbetare och 

förändringarna i snittlön för träindustriarbetare respektive järn- stål- och 

kopparverksarbetare när lönerna är justerade för inflation? 

 

Jämförelserna mellan byggnadsarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare och mellan 

byggnadsarbetare och träindustriarbetare redovisas var för sig. I det första avsnittet kommer 

löneutvecklingen redovisas i både fasta och löpande priser och regressionsanalysen kommer 

göras på lönerna räknat i fasta priser. Utifrån vad Schön skriver får vi inget svar på huruvida 

vi bör använda fasta eller löpande priser i analyserna.33 Jag har dock valt att fokusera på de 

fasta priserna eftersom det är lättare att urskilja mönster när effekterna av inflation rensas 

bort. Den reala köpkraften borde också vara det som är avgörande för företagens beslut att 

anställa och hushållens beslut att skaffa bostad. 

 

3.1 Ett cykliskt förlopp? 

I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet i linjediagram som visar löneutvecklingen 

för byggnadsarbetare och träindustri- respektive järn-, stål-, och kopparverksarbetare i ett 

försök att svara på uppsatsens första frågeställning. 

 

3.1.1 Byggnadsarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare 

I det följande avsnittet studerar jag löneinkomster för byggnadsarbetare och järn-, stål-, och 

kopparverksarbetare. Först presenteras materialet i diagram och efteråt kommenteras dessa. 

 

                                                      
33 Schön, Tankar om cykler. 
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Diagram 1: Löneutveckling för byggnadsarbetare respektive järn-, stål-, och 

kopparverksarbetare i i löpande priser under åren 1913-1948, redovisat i kronor/år. 

 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948  

Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om årsinkomst för byggnadsarbetare. Detta 

redovisas som en lucka i diagrammet. 
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Diagram 2. Löneutveckling för byggnadsarbetare respektive järn-, stål-, och 

kopparverksarbetare i fasta priser (KPI 1914=100) under åren 1913-1948, redovisat i 

kronor/år 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. Detta redovisas 

som en lucka i diagrammet. 

 

I diagrammen ovan ser vi utvecklingen av årsinkomster för byggnadsarbetareoch järn-, stål-, 

och kopparverksarbetare i både löpande och fasta. Vi kan konstatera att kurvorna verkar följa 

varandra relativt väl i båda diagrammen, och en ökning  av byggnadsarbetarnas inkomster 

motsvaras av en ökning av järn-, stål-, och kopparverksarbetarnas inkomster. Vi ser också att 

byggnadsarbetarna ligger på en markant högre lönenivå än vad järn-, stål-, och 

kopparverksarbetarna gör, men av Diagram 1 framgår att skillnaden mellan yrkesgrupperna 

minskar över tid. 
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När man studerar diagrammen framträder dock ingen cyklisk rörelse som sträcker sig över en 

längre tid på det sätt vi kan förvänta oss att förändringen skulle se ut utifrån teorin om 

byggcykler. I Diagram 2, där inkomsterna redovisas i fasta priser, går det dock attfrån år 1924 

och framåt, i båda dataserierna urskilja en form av vågrörelse. Detta mönster framträder 

tydligast i inkomsterna för byggnadsarbetare. Vågrörelserna sträcker sig över perioder på 8, 7 

och nio år. Tittar vi på Diagram 1 ser det istället ut som att det är en ständig ökning i 

inkomsterna. 

 

Att det före 1924 inte går att urskilja den här typen av vågrörelse är egentligen inte särskilt 

förvånande eftersom analysperioden innefattar både hela första världskriget, åren efter 

storstrejken och 20-talskrisen. En större rörlighet i inkomster är att vänta sig. Mer intressant är 

det faktum att vågrörelserna inte upphör i och med andra världskrigets utbrytande år 1939. 

Istället är 1939 ett av de åren där vågrörelsen når sin topp. 

 

När vi jämför inkomster för byggnadsarbetare och arbetare på järn-, stål-, och kopparverk går 

det alltså inte att urskilja ett mönster som svarar mot sättet Schön beskriver byggcykler på. 

 

3.1.2 Byggnadsarbetare och träindustriarbeterare 

I detta avsnitt studeras löneinkomster för byggnadsarbetare och träindustriarbetare. Som i 

föregående avsnitt inleds avsnittet med att materialet presenteras i diagram, vilka sedan 

kommenteras. 
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Diagram 3. Löneutveckling för byggnadsarbetare respektive träindustriarbetare i löpande 

priser under åren 1913-1948, redovisat i kronor/år 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948  

Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om årsinkomst för byggnadsarbetare. Detta 

redovisas som en lucka i diagrammet. 
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Diagram 4. Löneutveckling för byggnadsarbetare respektive träindustriarbetare fasta priser 

(KPI 1914=100) under åren 1913-1948, redovisat i kronor/år. 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. Detta redovisas 

som en lucka i diagrammet. 

 

Kurvan som visar byggnadsarbetares inkomster är densamma som i jämförelsen med järn-, 

stål-, och kopparverksarbetare. Det som inledningsvis kan konstateras är att 

byggnadsarbetarnas löneinivå är markant högre än träarbetarnas, samt att inkomsterna för 

träindustriarbetare inte följer lönerna för byggnadsarbetare i samma utsträckning som järn-, 

stål-, och kopparverksarbetarenas löner gjorde. Med Reallönenivån för byggnadsarbetare rör 

sig mer fram och tillbaka än vad de gör för träindustriarbetarna. Här motsvaras de vågmönster 

vi kan se när vi deflaterar byggnadsarbetarnas löner av liknande rörelser i 

träindustriarbetarnas löner under två perioder. Toppen för träindustriarbetarnas löner kommer 

något tidigare än för byggnadsarbetarnas år 1930 (jämfört med 1932) men följer sig sedan åt 
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med nästa topp 1939 respektive 1948. Den dal vi ser i byggnadsarbetarnas löner mellan 1924 

och 1932 motsvaras endast av en minimal rörelse i träindustriarbetarnas inkomster.  

 

Trots att det inte heller här går att urskilja något cykliskt mönster som liknar en byggcykel är 

det intressant att notera eftersläpningen i när byggnadsarbetarnas reallöner börjar falla i 

jämförelse med träarbetarnas löner (1932 istället för 1930). Denna skillnad kan ses som ett 

tecken på den tröghet som Schön menar att bostadsmarknaden har. Utifrån hur Schön tänker 

sig att bostadsmarknaden fungerar i förhållande till övriga delar av ekonomin är denna 

eftersläpning alltså något vi kan förvänta oss.34Att det tar tid för byggnadsindustrin att svara 

mot den övriga ekonomins signaler säger inte emot teorin, men det är inte heller något bevis 

för att den skulle stämma. 

 

Ett årtal som sticker ut och som är värt att notera är år 1920, då den genomsnittliga 

årsinkomsten för träindustriarbetare uppgift till 8355 kronor (3083 inflationsjusterat) jämfört 

med att 2551 kronor respektive 2546 (959 respektive 1152 inflationsjusterat) åren före och 

efter. Vad som orsakat denna kraftiga topp kan inte besvaras på utifrån det material som finns 

tillgängligt. En tänkbar förklaring är att det rör sig om ett mätfel, detta har jag dock inga 

belägg för. 

 

3.2 Ett samband? 

I följande avsnittet studeras det eventuella sambandet mellan inkomster för byggnadsarbetare 

järn-, stål-, och kopparverksarbetare respektive träindustriarbetare, i syfte att söka besvara 

uppsatsens andra frågeställning. Jämförelserna har gjorts med hjälp av regressionsanalys. 

Dessa kommer att redovisas i tabellform, tolkas och kommenteras. 

 

Regressionsanalysenär gjord med vad som kallas för minsta kvadrat-metoden vilket i korta 

drag går ut på att man tänker sig att alla observationspar35 sätts in i ett punktdiagram. När 

detta har gjorts kan man räkna ut en regressionslinje enligt formeln 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, där y är 

värdet på den beroende variabeln, a anger ekvationens intercept, b-koefficienten visar 

sambandets riktning och x motsvarar värdet på den oberoende variabeln. Vad ekvationen blir 

                                                      
34 Schön. Tankar om cykler, s 29. 

35 I denna uppsats utgör varje år ett observationspar med ett värde för byggnadsarbetares inkomst och ett värde för järn-, stål-, och 

kopparverksarbetares eller träindustriarbetares inkomst. 
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bestäms av datapunkternas förhållande till varandra. Sambandets ekvation är den där det 

kvadrerade avståndet från regressionslinjen till varje observationspunkt är så litet som möjligt.  

 

I en regressionsanalys betraktas en variabel som beroende och den andra som oberoende. Jag 

har valt att betrakta byggnadsarbetarnas inkomst som den oberoende variabeln som förväntas 

påverka inkomsterna för de andra yrkesgrupperna. Beroende på hur man väljer att tolka 

byggcykelteorin skulle det vara möjligt att göra tvärt om, eftersom det som sätter igång en 

byggcykel är en ökad tillväxt inom industrin.36 Teorin kretsar dock kring byggnadsindustrin, 

och det är överskottet på bostäder som antas leda till att utvecklingen till sist vänder. Därför 

har jag valt att räkna med byggnadsarbetarnas årslöner som oberoende variabel.  

 

3.2.1 Byggnadsarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare 

Nedan presenteras en tabell med värden för uträkningarnas som gjorts i regressionsanalysen. 

 

Tabell 1. Regressionsanalys av sambandet mellan årsinkomst för byggnadsarbetare 

respektive järn-, stål-, och kopparverksarbetare räknat i fasta priser (KPI 1914=100) mellan 

åren 1913 och 1948 med årsinkomst för byggnadsarbetare som oberoende variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. För att 

underlätta analysen antas värdet vara detsamma som för året innan.  

                                                      
36 Schön, Tankar om cykler, s 29-31. 

Statistiska mått Värde 

Multipel R 0,7355258 

R-kvadrat 0,5409983 

Justerat R-kvadrat 0,5274982 

Standardfel 210,30431 

Observationer 36 

Koefficient 0,55 

P-värde 0,0000003 
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I ett test av sambandet mellan inkomster för byggnadsarbetare och järn-, stål-, och 

kopparverksarbetare får vi ett r-värde på 0,74 vilket visar på att sambandet är relativt starkt. 

Genom att titta på R-kvadrat-måttet som ligger på 0,54 ser vi också att variationen i inkomst 

för byggnadsarbetare förklarar 54% av variationen i inkomst för järn-, stål-, och 

kopparverksarbetare. Att förklaringsgraden inte är högre är inte särskilt förvånade eftersom 

inkomsterna för järn-, stål-, och kopparverksarbetare rimligen påverkas av en mängd faktorer 

som inte analyseras i denna uppsats. 

 

Koefficienten på 0,55 visar att i genomsnitt ökar järn-, stål-, och kopparverksarbetarnas löner 

med 0,55 kronor då byggnadsarbetarnas löner ökar med 1 krona. Denna koefficient har ett p-

värde som ligger på 0,0000003 vilket innebär att sambandet är statistiskt säkerställt på 99% 

säkerhetsnivå. Vi ser alltså att det finns en korrelation i mellan variablerna, men kan inte här 

svara på huruvida sambandet är kausalt eller inte. 
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3.2.2 Byggnadsarbetare och träindustriarbetare 

Tabell 2. Regressionsanalys av sambandet mellan årsinkomst för byggnadsarbetare 

respektive träindustriarbetare räknat i fasta priser (KPI 1914=100) mellan åren 1913 och 

1948 med årsinkomst för byggnadsarbetare som oberoende variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. För att 

underlätta analysen antas värdet vara detsamma som för året innan.  

 

Ur tabellen kan vi utläsa ett r-värde på 0,17 vilket innebär att sambandet är väldigt svagt. R-

kvadrat-värdet på 0,03 visar vidare på att variationen i årsinkomst för byggnadsarbetare 

endast skulle förklara 3% av variationen i årsinkomst för träindustriarbetare. Med ett p-värde 

på 0,3 bör vi dessutom förkasta sambandet helt eftersom det inte är statistiskt säkerställt.  

 

Utifrån detta ser det alltså ut som att det inte finns något samband mellan inkomster för 

byggnadsarbetare och träindustriarbetare. Utifrån Diagram 4 under rubrik 6.1.2 är det inte 

särskilt förvånande att sambandet är svagare än vad sambandet mellan byggnadsarbetares och 

järn-, stål-, och kopparverksarbetares inkomster är. Vi ser dock att kurvorna ändå följs åt till 

viss del, men att värdet för 1920 är kraftigt avvikande. Detta är så avvikande att det 

förmodligen påverkar hela analysen. Vi skall därför i nästa avsnitt titta på vad som händer när 

vi gör en regressionsanalys av åren efter 1920. 

Statistiska mått Värde 

Multipel R 0,17422377 

R-kvadrat 0,03035392 

Justerat R-kvadrat 0,00183492 

Standardfel 404,592769 

Observationer 36 

Koefficient 0,17 

P-värde 0,3 



 
 
 

 24

3.2.3 Regressionsanalys av perioden 1921-1948 

I detta avsnitt undersöks vad som händer med sambandens styrka när analysen inte omfattar 

åren 1913-1920. Dessa år var mycket turbulenta och vi kan förvänta oss ett starkare samband 

när de inte räknas med.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys av sambandet mellan årsinkomst för byggnadsarbetare 

respektive järn-, stål-, och kopparverksarbetare räknat i fasta priser (KPI 1914=100) mellan 

åren 1921 och 1948 med årsinkomst för byggnadsarbetare som oberoende variabel 

Statistiska mått Värde 

Multipel R 0,745935895 

R-kvadrat 0,556420359 

Justerat R-kvadrat 0,539359603 

Standardfel 205,174176 

Observationer 28 

Koefficient 0,959678079 

P-värde 0,000005 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. För att 

underlätta analysen antas värdet vara detsamma som för året innan.  
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Tabell 4. Regressionsanalys av sambandet mellan årsinkomst för byggnadsarbetare 

respektive träindustriarbetare räknat i fasta priser (KPI 1914=100) mellan åren 1921 och 

1948 med årsinkomst för byggnadsarbetare som oberoende variabel 

Statistiska mått Värde 

Multipel R 0,817748901 

R-kvadrat 0,668713265 

Justerat R-kvadrat 0,655971467 

Standardfel 128,999207 

Observationer 28 

Koefficient 0,765 

P-värde 0,000000108 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

 Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om inkomster för byggnadsarbetare. För att 

underlätta analysen antas värdet vara detsamma som för året innan.  

 

När vi räknar bort åren före 1920 framträder en annan bild. Nu får vi ett r-värde på 0,81 för 

sambandet mellan byggnadsarbetares och träindustriarbetares inkomster vilket visar på att 

sambandet är starkt. R-kvadrat ligger nu på 0,66 – vilket innebär att för åren efter 1920 så 

förklarar förändringen i byggnadsarbetares inkomster 66% av förändringen i 

träindustriarbetares inkomster. Vi får en koefficient på 0,765 vilket innebär att 

träindustriarbetarnas löner ökar med i genomsnitt 0,765 kronor för varje krona 

byggnadsarbetarnas löner ökar med. P-värdet ligger på 0,000000108 vilket innebär att 

sambandet är statistiskt säkerställt på 99% säkerhetsnivå. 

 

Också sambandet mellan byggnadsarbetares och järn-, stål-, och kopparverksarbetares 

inkomster förstärks när vi räknar bort åren 1913-1920. Vi får ett r-värde på 0,74 och ett r-

kvadratvärde på 0,55. Dessa värden är marginellt högre än när vi inkluderade alla åren i tabell 

1 – sambandet är alltså fortfarande i princip lika starkt och vi kan förklara lika stor del av 

variationen i järn-, stål-, och kopparverksarbetarenas inkomster. Sambandet är fortfarande 

statistiskt säkerställt, med ett p-värde på 0,000005. Den största skillnaden mellan 

regressionsanalysen i tabell 1 och den i tabell 3 är koefficienten. Den går från att vara 0,55 till 
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att vara 0,96. För åren 1921-1948 motsvaras alltså en ökning av byggnadsarbetarnas inkomst 

med en krona en genomsnittlig ökning in järn-, stål-, och kopparverksarbetarnas löner med 

0,96 kronor. Effekten av förändringen i byggnadsarbetarnas inkomst blir således större. 

 

Efter att ha räknat bort åren fram till och med 1920 ser vi alltså att det verkar finnas ett 

samband även mellan byggnadsarbetares och träindustriarbetares löner. För dessa år verkar 

sambandet dessutom vara starkare mellan byggnadsarbetare och träindustriarbetare än mellan 

byggnadsarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare. Koefficienten i tabell 3 är högre 

än i tabell 4. Förändringen i byggnadsarbetares löner verkar alltså ge störst effekt på järn-, 

stål-, och kopparverksarbetarnas löner. Övriga mått är däremot högre i tabell 4, sambandet 

verkar alltså vara starkare. Detta är intressant med tanke på att byggnadsarbetarnas arbete som 

tidigare konstaterats kan väntas ha en mer direkt påverkan på träindustriarbetarnas inkomster 

eftersom ett ökat husbygge innebär en ökad efterfrågan på träindustrins produkter. 

 

4. Analys och slutsatser 

Vi närmar oss slutet på uppsatsen och det är dags att sammanfatta de resultat som 

framkommit, och om möjligt besvara uppsatsens frågeställningar. 

Till att börja med kan vi konstatera att det går att i materialet urskilja ett visst cykliskt förlopp. 

Men inte över den period som Schön anger som längden på en byggcykel. Vågrörelserna vi 

ser motsvarar istället längden på vad Schön kallar för maskininvesteringscykler. Dessa menar 

han sträcker sig över mellan sju och elva år.37 Detta vågmönster framträder dock bara under 

delar av den undersökta perioden. Och eftersom undersökningsperioden tar slut i vad som ser 

ut som att vara en topp så kan vi inte svara på om lönerna sedan sjunker eller om de fortsätter 

att stiga efter 1948. 

 

Vad gäller frågan om samband så kan vi se att det finns ett visst samband mellan inkomster 

för byggnadsarbetare och järn-, stål-, och kopparverksarbetare för hela 

undersökningsperioden, samt mellan inkomster för byggnadsarbetare och träindustriarbetare 

om man enbart studerar perioden efter 1920. Variationen i byggnadsarbetares årsinkomst kan 

i båda fallen förklara lite mer än hälften av variationen i de andra yrkesgruppernas inkomster. 

Att detta samband finns säger i sig inte så mycket om huruvida byggcykler finns eller inte. 

                                                      
37 Schön, Tankar om cykler, s 32-34. 
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Trots att materialet har justerats för inflation innan analysen görs finns det inom ramen för 

denna uppsats inte möjlighet att kontrollera att förändringen i yrkesgruppernas inkomster inte 

beror på förändringar i andra ekonomiska faktorer som ligger utanför analysen. Det går alltså 

inte att anta att sambandet är kausalt. En regressionsanalys kan endast visa att det finns en 

samvariation mellan variabler, men ingenting om vad som orsakar detta. Vi kan alltså inte 

bortse från möjligheten att det vi ser endast är ett spuriöst samband. För att avgöra om 

sambandet är kausalt eller inte skulle vidare forskning behöva göras, inom ramen för en b-

uppsats finns inte utrymme nog att svara på denna fråga.  

 

För att då försöka svara på uppsatsens frågeställningar kan vi alltså sammanfattningsvis 

konstatera att det finns en cyklisk variation i samtliga gruppers inkomster under en del av den 

studerade perioden. Denna variation följer dock inte den periodisering som Schön själv sätter 

upp i teorin om byggcykler. Även ett visst samband kan observeras mellan byggnadsarbetares 

och de andra gruppernas inkomster. Dessa två faktorer tillsammans ger ett visst stöd till att det 

finns någon form av byggcykel även under 1900-talet. De cykliska mönstren och sambanden 

är dock för svaga för att jag utifrån materialet i denna uppsats skall vara beredd att hävda att 

teorin bör accepteras. Lindmark och Vikströms slutsats i frågan om strukturcyklerna var att 

teorin snarast bör betraktas som en hypotes i behov av mer forskning.38 Utifrån de resultat 

som redovisats i denna uppsats väljer jag att ansluta mig till denna slutsats även för 

byggcyklernas räkning och konstatera att det krävs mer forskning för att svara på om teorin 

bör accepteras eller förkastas. 

5. Slutdiskussion och uppsatsens begränsningar 

Två frågor återstår att diskutera. Har denna uppsats verkligen testat teorin om byggcykler? 

Och vilka begränsningar är undersökningen behäftad med? 

 

Eftersom byggcykeln som teori berör flera områden i ekonomin finns det också flera sätt att 

pröva den. Schön väljer att titta på hur många hus som byggs varje år när han presenterar 

teorin i sin bok.39 Jag har istället valt att titta på den mekanism som enligt Schön skall vara 

drivande i processen. Det vill säga förändringar i kostnadsläget – alltså inkomster. 

Förmodligen behöver forskningen testa ännu fler aspekter för att kunna svara på om teorin om 

                                                      
38 Lindmark och Vikström, ”På cykeltur i svensk ekonomisk historia?”. 

39 Schön, Tankar om cykler, s 31. 
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byggcykler är hållbar. Ett förslag till nästa steg är att göra en undersökning på regional nivå 

under en längre tid. Förändringarna i inkomst skulle sedan kunna sättas i relation till regional 

BNP för att utveckla analysen ytterligare. För att genomföra en sådan undersökning skulle 

man behöva använda sig av individdata som finns tillgängliga i arkiv.  

 

Man kan också fråga sig om inflationens eventuella påverkan på siffrorna i materialet borde 

ha hanterats på ett annat sätt. Jag har valt att studera inkomsterna i fasta och löpande priser. 

Ett alternativ hade varit att räkna ut en kvot mellan byggnadsarbetarnas och de andra 

yrkesgruppernas inkomster, då skulle problemet med att ta hänsyn till inflation försvinna. 

Detta är något att ha i åtanke till eventuell vidare forskning i ämnet byggcykler. 

 

Denna uppsats kan betraktas som ett försiktigt första steg i att pröva teorin om byggcykler. 

Arbetet med att göra detta är på inget sätt färdigt i och med denna uppsats.  

 

Som alla undersökningar är denna uppsats behäftad med vissa begränsningar. För det första 

sträcker sig undersökningen endast över en begränsad tidsperiod, detta gör det svårt att 

urskilja längre cykler i ekonomin. Undersökningen är dessutom gjord under en period som 

innefattar två världskrig, två ekonomiska kriser och övergången från en konfliktfylld 

arbetsmarknad till att Saltsjöbadsavtalet införs. Något som kan tänkas påverka det material 

jag haft tillgång till. 
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Bilaga 1. 

Nedan presenteras den statistik som använts i uppsatsens beräkningar.  

Tabell 1. Snittlöner för byggnadsarbetare, järn-, stål-, och kopparverksarbetare samt 

träindustriarbetare åren 1913-1948 redovisat i löpande priser. 

År 
Snittlöner 
byggnadsarbetare 

Snittlöner järn-, stål-, och 
kopparverksarbetare 

Snittlöner 
träindustriarbetare 

1913 1 556 1 173 974 

1914 1 582 1 157 805 

1915 1 602 1 258 940 

1916 1 748 1 446 1 127 

1917 2 100 1 769 1 366 

1918 2 560 2 661 1 953 

1919 3 891 3 019 2 551 

1920 2 597 3 276 8 355 

1921 4 599 2 259 2 546 

1922 2 976 1 871 1 726 

1923 3 209 1 540 1 855 

1924 3 596 2 061 2 004 

1925 3 525 2 074 1 978 

1926 * 2 119 1 928 

1927 3 222 2 178 1 981 

1928 3 207 2 247 2 046 

1929 3 281 2 296 2 035 

1930 3 517 2 250 2 039 

1931 3 541 2 188 1 890 

1932 3 584 1 999 1 739 

1933 3 335 2 200 1 628 

1934 3 270 2 399 1 826 

1935 3 239 2 450 1 892 

1936 3 264 2 482 1 931 

1937 3 449 2 568 2 038 

1938 3 572 2 685 2 111 

1939 3 997 2 958 2 350 

1940 3 942 3 154 2 426 

1941 4 314 3 458 2 610 

1942 4 598 3 709 2 964 

1943 4 768 3 906 3 111 

1944 4 825 4 012 3 270 

1945 5 085 4 061 3 525 

1946 5 485 4 408 3 893 

1947 6 418 5 026 4 473 

1948 7 133 5 511 4 849 
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Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948  

Kommentar: För år 1926 saknas uppgift om årsinkomst för byggnadsarbetare. Detta 

redovisas som en lucka i diagrammet. 

*Uppgift saknas 

 

Tabell 2. Snittlöner för byggnadsarbetare, järn-, stål-, och kopparverksarbetare samt 

träindustriarbetare åren 1913-1948 redovisat i fasta priser med 1914 som basår. 

År 

Snittlöner 
byggnadsarbetare i 
fasta priser 

Snittlöner järn, stål-, och 
kopparverksarbetare i 
fasta priser 

Snittlöner 
träindustriarbetare i fasta 
priser 

1913 1574,898785 1187,246964 985,8299595 
1914 1580,41958 1155,844156 804,1958042 
1915 1393,043478 1093,913043 817,3913043 
1916 1344,615385 1112,307692 866,9230769 
1917 1280,487805 1078,658537 832,9268293 
1918 1062,240664 1104,149378 810,373444 
1919 1462,781955 1134,962406 959,0225564 
1920 958,302583 1208,856089 3083,02583 
1921 2080,995475 1022,171946 1152,036199 
1922 1617,391304 1016,847826 938,0434783 
1923 1844,252874 885,0574713 1066,091954 
1924 2066,666667 1184,482759 1151,724138 
1925 1991,525424 1171,751412 1117,514124 
1926 * 1239,181287 1127,48538 
1927 1906,508876 1288,757396 1172,189349 
1928 1886,470588 1321,764706 1203,529412 
1929 1952,97619 1366,666667 1211,309524 
1930 2170,987654 1388,888889 1258,641975 
1931 2255,414013 1393,630573 1203,821656 
1932 2312,258065 1289,677419 1121,935484 
1933 2208,609272 1456,953642 1078,145695 
1934 2151,315789 1578,289474 1201,315789 
1935 2089,677419 1580,645161 1220,645161 
1936 2078,980892 1580,89172 1229,936306 
1937 2129,012346 1585,185185 1258,024691 
1938 2164,848485 1627,272727 1279,393939 
1939 2351,176471 1740 1382,352941 
1940 2042,487047 1634,196891 1256,994819 
1941 1969,863014 1578,995434 1191,780822 
1942 1964,957265 1585,042735 1266,666667 
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1943 2028,93617 1662,12766 1323,829787 
1944 2061,965812 1714,529915 1397,435897 
1945 2182,403433 1742,918455 1512,875536 
1946 2344,017094 1883,760684 1663,675214 
1947 2663,070539 2085,477178 1856,016598 
1948 2797,254902 2161,176471 1901,568627 

Källor: ”Sociala meddelanden”. Stockholm: Kungliga Socialstyrelsen, 1913-1930., 

”Lönestatistisk årsbok för Sverige”. Stockholm: Socialstyrelsen, 1931-1948., Edvinsson, 

Rodney, Tor Jacobson, och Daniel Waldenström. Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-

2008. Ekerlids förlag, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43314. 

*Uppgift saknas 


