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1. Inledning 
 

1.1 Inledning & bakgrund 

Det är av allmän kännedom att en industrialiseringsprocess nästintill alltid medför tillväxt i 

form av både stadsexpansion och befolkningsmängdsökning. I samband med att Sverige 

inledde sin industrialiseringsprocess under 1800-talets andra hälft kom landets invånartal att 

öka med 50 procent från och med år 1860 till år 1920. Det var emellertid rikets städer som 

upplevde den största och kraftigaste befolkningsökningen med en fyrdubbling av landets 

stadsboinvånare under samma period. I detta sken var staden Uppsala samtidigt inget undantag, 

emedan dess befolkning dubblades tre och en halv gånger om.1 Tre fjärdedelar utav den nya 

befolkningen som uppstod under 1800-talets senare hälft utgjordes av fattiga emigranter från 

andra håll i Uppland som sökte sig till staden med hopp om nytt arbete och ett bättre liv.2 Denna 

explosiva utveckling skedde i samband med Uppsalas egna industrialiseringsprocess som 

huvudsakligen drevs av livsmedelsindustrier, kakel-och tegelindustrin samt konsumtions-

varuindustrier.3  

Den allmänna industrialiseringsprocessen är likväl även känd för att medföra negativa 

utvecklingar långsides kraftig befolkningsökning. När en eller flera industrier expanderar i ett 

område övergår en stor andel självförsörjande bönder från jordbruksklassen till 

industriarbetarklassen. Denna nya samhällsklass genererar i sin tur en kapitalvinst av vilken 

huvuddelen går till ett fåtal näringsidkare eller investerare. Denna process leder till ökade 

sociala klyftor mellan olika stadssamhällsklasser i form av bland annat ojämlik 

förmögenhetsfördelning och orättvisa skillnader i levnadsstandard. Oftare än sällan kan sådana 

utvecklingar tänkas ha den största negativa inverkan på olika former av arbetarklasser och lägre 

ställda stadsbor. Uppsala stads industriarbetarklass växte fram i samband med stadens 

kraftigare industriexpansionsperiod som inleddes från och med i början av 1870-talet.4  

En industrialiseringsprocess likt den i Uppsala stad kan således förväntas resultera i att stadens 

arbetarklass följaktligen skulle komma att uppleva ökade nivåer av ekonomisk ojämlikhet. En 

bidragande faktor kan tänkas vara att förmögenhetsfördelningen skiftar till överklassens fördel. 

Många fallstudier har utförts vari olika industristäder och dess samhällsklasser undersökts i 

                                                           
1 Ullenhag 1984, s. 13. 
2 Isacson & Magnusson 1996, ss. 13–14. 
3 Ullenhag 1984, s. 34–36. Livsmedelsindustrin drevs framförallt av stadens bryggerier och destillerier medans 
konsumtionsvarorna som producerades framförallt inkluderade cyklar, skor samt kläder.  
4 Ullenhag 1984, s. 34. 
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syftet att avgöra om ojämlikheter inom bland annat förmögenhetsfördelning, segregering, och 

levnadsstandard uppstod i samband med föregående industrialiseringsprocesser. En vanligt 

förekommande metod för denna sorts studier är oftast en undersökning av förändringar i 

inkomst och inkomstfördelning.5  

Bouppteckningar är ett källmaterial som tidvis brukats i tidigare forskning om 

ojämlikhetsutveckling eftersom att uppgifterna som kan utvinnas innehar flera breda 

appliceringsområden i ett sådant syfte. En bouppteckning är en värdering av alla tillgångar och 

skulder tillhörandes en individ och uppmäts både i fysiska tillgångar i hemmet såväl som 

kapitaltillgångar i form av exempelvis kontanter och sparbanksinsättningar. En bouppteckning 

skulle enligt lag upprättas snarligen efter en individs dödsfall för att kunna dela upp arvet samt 

återbetala eventuella skulder till borgenärer och dylikt. Materialet i bouppteckningarna kan 

exempelvis berätta oss om vilka tillgångar enskilda individer ägde, värdet utav dessa, och 

dessutom information om individernas bakgrund såsom yrke, ålder och kön. En undersökning 

av förmögenhetsutveckling samt förmögenhetsfördelning bland Uppsala stads samhällsklasser 

under industrialiseringsperioden kan således till stor del möjliggöras med hjälp av uppgifter ur 

bouppteckningar.  

1.2 Syfte & frågeställning 

Denna uppsats kommer behandla hur befolkningen i Uppsala stad påverkades under 

industrialiseringseran med ett primärt fokus på ojämlikheter relaterade till förmögenhet och hur 

den skiljer sig åt bland de olika samhällsklasserna.  

Undersökningen är ställd både mot existerande forskning om Uppsala stads industrialisering 

och om tidigare forskning där förmögenhetsfördelning och ojämlikhet i samband med 

industrialisering behandlas. Bland den nuvarande forskningen existerar dock en lucka gällande 

hur den faktiska ekonomiska situationen för stadens befolkning förändrades i och med 

industrialiseringsprocessen. Om det går att kartlägga hur den ekonomiska situationen för 

Uppsala stads olika samhällsklasser utvecklades under denna period skulle resultatet utgöra ett 

värdefullt tillägg i den större undersökningen gällande hur industrialiseringar och dess följder 

påverkar stadsbefolkningar. Yttermera är Uppsala stad ett passande genomsnittsexempel på en 

industristad under denna period då industrierna var varierade i karaktär och ingen arbetsgivare 

dominerade anställningen av befolkningen.6 Detta möjliggör potentiella jämförelser och 

                                                           
5 Ett exempel på detta är Johan Söderbergs artikel Trends in inequality in Sweden, 1700–1914. (1986). 
6 Molinder & Söderhäll 2019, s. 2. 
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referenspunkter för liknande framtida undersökningar av andra industristäder under samma 

tidsperiod.  

Syftet med denna undersökning är således att medelst bouppteckningar kartlägga hur Uppsala 

stads olika samhällsklassers förmögenheter förändrades mellan åren 1880 och 1910 för att 

kunna bedöma vilken påverkan industrialiseringen och den tillhörande befolkningsökningen 

hade på den eventuella ojämlikhetsutvecklingen. Undersökningen är menad att tjäna som en 

komponent i den överskridande kartläggningen av Uppsalas samhällsklasser och ojämlikheter 

under den avgränsande perioden. Den kan alltså inte på egen hand representera den 

ojämlikhetsutveckling som invånarna i Uppsala stad upplevde under industrialiseringsperioden. 

Dock bör förmögenhetssituationen för befolkningen i Uppsala stad kunna kartläggas på ett vis 

som ungefärligen representerar verkligheten medelst det tillgängliga källmaterialet.  

Undersökningens syfte skall uppnås genom besvarandet av följande tre frågeställningar: 

1. Hur har den reella förmögenheten tillhörande Uppsala stads olika samhällsklasser 

utvecklats mellan åren 1880–1910? 

2. Hur har förmögenhetsfördelningen i Uppsala stad förändrats mellan åren 1880–1910? 

3. Har industrialiseringsprocessen i Uppsala stad påverkat förmögenhetsutvecklingen i 

densamma och i så fall hur? 

Det är av värde att undersöka både hur den reella förmögenheten hos arbetarklassen utvecklades 

och sedan ställa denna mot den generella förmögenhetsfördelningens utveckling för att kunna 

avgöra huruvida relevanta ojämlikheter ökade i samband med industrialiseringsprocessen. Det 

är även nödvändigt att kartlägga förmögenhetsfördelning separat från inkomstfördelning 

eftersom dessa inte nödvändigtvis följer samma ojämlikhetsutvecklingsmönster i samband med 

ekonomisk tillväxt eller i samband med övergången från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle. Proletarisering likt den som skedde i Uppsala stad kan medföra att 

förmögenheterna minskar för exempelvis jordbruksverksamma individer men det behöver inte 

betyda att inkomsterna förändras särskilt mycket överlag.  

1.3 Litteratur, forskningsläge & teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens syfte och frågeställningar ska besvaras utifrån ett antal teoretiska utgångspunkter 

samt med hänsyn till tidigare forskning inom flera områden, framförallt berörande områden 

såsom ekonomisk ojämlikhet och dess orsaker samt förmögenhetsfördelning.  
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En utav de vanligaste teorierna som används och diskuteras inom forskning av ojämlikheter i 

samband med ekonomisk utveckling är den om Kuznetskurvan som ekonomen Simon Kuznets 

formulerade under 1950-talet. Teorin ponerar att ekonomisk utveckling ökar ojämlikhet till en 

början för att sedan avta och eventuellt sjunka i takt med fortsatt ekonomisk utveckling. 

Ojämlikhetsutvecklingen kan således representeras av en kurva som ungefärligen följer 

mönstret av ett upp-och-ned-vänt U. Teorin definierar ekonomisk utveckling som 

övergångsfasen från ett lantbrukarsamhälle med låg kapitalinkomst till ett urbaniserat 

industrisamhälle med hög kapitalinkomst. Ojämlikhet kan med denna teori mätas i fördelning 

av både inkomst och förmögenhet.7 Försök att testa teorin har emellertid resulterat i blandade, 

osäkra utfall och en hel del kritik har följaktligen riktats mot den. Det har bland annat pekats ut 

att det existerar tillämpningsproblem i både tid och rum samt att observerade utvecklingar av 

ojämlikheter ofta kan tillskrivas andra orsaker.8 Likväl är teorin begränsad när den ska tillämpas 

för att uppmäta utvecklingar inom förmögenhetsfördelning.9 Uppsala stad torde enligt teorin 

genomgå ökade ojämlikhetsutvecklingar under dess industrialiseringsfas som sedan torde 

minska under 1900-talets andra hälft. Detta ligger utanför uppsatsens tidsram men resultatet bör 

lägga en grund till vidare testning av teorin eftersom ojämlikhetsutvecklingen under den initiala 

industrialiseringsperioden kartläggs.  

Några av uppsatsens teoretiska utgångspunkter grundar sig i en del teorier och påståenden av 

Thomas Piketty såsom han formulerat dem i boken Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. 

Bland annat lägger Piketty fram bevis för sambandet mellan effekterna av en stark 

demografisk tillväxt och en snabb ekonomisk tillväxt.10 Vidare redovisar Piketty sin teori om 

att förmögenhetsutvecklingen innehar naturliga konvergenskrafter som innebär att 

förmögenhet sakta ackumuleras hos överklassen och påverkar förmögenhetsfördelningen 

negativt. Piketty identifierar spridning av kunskap och våldsamma chocker som de primära 

motkrafterna för denna utveckling.11 Piketty framhåller även att medelklassen växte fram i 

Europa under 1900-talet efter att den industriella perioden fortlöpt.12 De konvergenser som 

Piketty beskriver existerade inte i Uppsala stad under den avgränsade perioden. I 

undersökningens resultat torde vi således i Uppsala stad se en stark koncentration av 

                                                           
7 Banerjee, Bénabou & Mookherjee 2006, s. 64. 
8 Banerjee, Bénabou & Mookherjee 2006, ss. 64–66. 
9 Bengtsson, Missiaia, Olsson & Svensson 2018, s. 775. 
10 Piketty 2017, s. 95. 
11 Piketty 2017, ss. 31-33. 
12 Piketty 2017, s. 281. 
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förmögenhet hos överklassen på de resterande samhällsklassernas bekostnad samt en 

framväxt utav en distinkt medelklass. 

Det är väl känt att ekonomisk ojämlikhet ofta har ett samband till ekonomisk tillväxt, men den 

nuvarande forskningen är fortfarande i en kartläggningsprocess över hur ekonomisk ojämlikhet 

utvecklas över olika tidsperioder samt vilken drivkraft som ligger bakom detta. Trots att ökande 

förmögenhetsojämlikhet samt ökande inkomstojämlikhet ofta sammankopplas med 

industrialiseringsprocesser existerade dessa utvecklingar även under den förindustriella 

perioden, ehuru i olika grader.13  

Walter Scheidel framhåller i boken The Great Leveler: Violence and the history of equality 

from the stone age to the twenty-first century att ekonomisk ojämlikhet ökar i samband med en 

lugn, stadig ekonomisk tillväxt och kan enbart rubbas av våldsamma katastrofer, såsom total 

krigföring, revolution, statkollaps och dödliga pandemier.14 Enligt denna teori har det 

följaktligen aldrig funnits en icke våldsam ekonomisk utvecklingsprocess som minskat 

ekonomisk ojämlikhet.15 Undersökningen möjliggör en prövning utav denna teori eftersom 

Uppsala stad inte upplevde någon katastrof utav en sådan karaktär under den avgränsade 

tidsperioden. Resultatet torde således vara att den ekonomiska ojämlikheten ökat i Uppsala stad 

i samband med den ekonomiska tillväxten till följd av industrialiseringen.  

Johan Söderbergs artikel Trends in inequality in Sweden, 1700–1914 behandlar utvecklingen 

av ekonomisk ojämlikhet i Sverige under en period som inkluderar hela svenska 

industrialiseringens tidsspann. Undersökningen finner att ojämlikheter i inkomst minskade 

överlag i Sverige under 1800-talets sista årtionden i samband med att 

industrialiseringsprocessen då var som kraftigast. Anledningarna för detta är hittills spekulativa 

och denna ojämlikhetsutjämning kan inte appliceras för utvecklingen av 

förmögenhetsskillnader eller förmögenhetsfördelningar under samma tidsperiod.16  

Kartläggningen av ojämlikhetsutveckling i samband med den ekonomiska utvecklingen för 

Uppsala stad är tämligen bristfällig i det nuvarande läget, men området är inte helt outforskat. 

Jakob Molinder och Martin Söderhäll har exempelvis i artikeln Did industrialisation lead to 

segregation in cities of the nineteenth century? The case of Uppsala 1880–1900 påvisat att den 

ekonomiska utvecklingen som uppstod i samband med industrialiseringseran inte medförde 

                                                           
13 Alfani & Di Tullio 2019, s. 12. 
14 Scheidel 2017, s. 6. 
15 Scheidel 2017, s. 8. 
16 Söderberg 1986, ss. 75–76. 
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märkvärdiga ojämlikhetsutvecklingar gällande klassegregering. Likaså utforskas bland annat 

industrialiseringens ekonomiska och demografiska påverkan på Uppsala stad i böckerna 

Arbetarstaden Uppsala samt Uppsala stads historia V: Industriell utveckling och 

demokratisering, 1862–1921. Både dessa verk har under uppsatsskrivandet bidragit med 

väsentlig information om bakgrunden för industrialiseringen i Uppsala stad.  Emellertid har 

hittills inga större undersökningar av varken inkomstfördelning eller förmögenhetsfördelning i 

Uppsala stad under beloppet av dess industrialiseringsperiod författats.  

Svenska bouppteckningar har tidigare brukats som källmaterial inom studier av hur 

kreditmarknaden har utvecklats i Sverige. Både Håkan Lindgren och Kristina Lilja har använt 

bouppteckningar med syftet att kartlägga utvecklingar i kreditmarknader under det tidiga 1800-

talet fram till det tidiga 1900-talet i artikeln The Modernization of Swedish Credit Markets, 

1840–1905: Evidence from Probate Records respektive doktorsavhandlingen Marknad och 

hushåll: Sparande och krediter i Falun 1820–1910 utifrån ett livscykelperspektiv. Den 

sistnämnda undersökningen kartlägger även förmögenheten i de upptecknade hushållen med ett 

viktat fokus på kapitaltillgångar och fordringar, men båda forskningsverken har tillsammans 

utgjort viktiga utgångspunkter för uppsatsens undersökningsmetoder och struktur. 

Bouppteckningars huvudsakliga tillämpningsområde är dock förmodligen i samband med 

uppmätande av förmögenhet för att därefter kunna kartlägga förmögenhetsfördelning och dess 

utveckling över utvalda tidsperioder. Utan detta väsentliga material är det nästintill omöjligt att 

skildra reella förmögenheter. Den vanligast förekommande definitionen av förmögenhet i dessa 

undersökningar är marknadsvärdena av en individs eller ett hushålls fysiska och finansiella 

tillgångar minus eventuella skulder.17 Bouppteckningar har tidigare tillämpats i undersökningar 

av förmögenhetsfördelningsutveckling i bland annat en del amerikanska och brittiska 

forskningsverk, men undersökningsresultatet av denna uppsats ska ställas mot två svenska 

studier av förmögenhetsfördelningsutveckling. Ett av de första försöken att kartlägga 

förmögenhetsfördelning i Sverige under industrialiseringsperioden påbörjades av Jesper Roine 

och Daniel Walderström i artikeln Wealth Concentration over the path of development: Sweden, 

1873–2006. Undersökningen är framförallt baserad på förmögenhetsskatt uppmätt i 

taxeringslängder och saknar omräkningar med inverterat mortalitetstal. Ett problem med att 

mäta förmögenhetsfördelning medelst taxeringslängder är att majoriteten utav dessa enbart 

täcker en liten andel av den totala befolkningen, varför bouppteckningar kan tänkas vara ett mer 

                                                           
17 Roine & Waldenström 2009, s. 154. Detta är ett exempel på hur definitionen använts i tidigare forskning.  
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representativt källmaterial för detta syfte.18 Författarna finner att förmögenhetsfördelningen 

skiftade aningen i överklassens fördel, samtidigt som den motsvarande förmögenhetsförlusten 

var relativt välspridd bland de resterande samhällsklasserna. Slutsatsen som dras är att 

industrialisering medför en ökad koncentration av förmögenhet hos den övre samhällsklassen 

men även att en stor del av den ökade förmögenheten hamnade hos utbildade arbetare i 

medelklassen.19 Artikeln Wealth inequality in Sweden, 1750–1900 av Erik Bengtsson m.fl. 

kartlägger förmögenhetsfördelning medelst bouppteckningar och omfattar bland annat hela den 

svenska industrialiseringseran. Artikeln framhåller att svenska bouppteckningar är ovanligt 

frekventa och detaljrika, vilket vidare motiverar dess brukning i den innestående uppsatsen.20 

Resultaten av undersökningen påvisar att förmögenhetsfördelningsojämlikheten i Sverige 

gradvis ökade från och med 1750 med en distinkt stigning under industrialiseringseran. 

Ojämlikhetsutvecklingen under industrialiseringen tillskrivs förskjutningar i 

befolkningskomposition såväl att överklassen ackumulerar stora andelar av den förstorade 

förmögenheten som uppstår i samband med den ekonomiska tillväxten.21  

1.4 Metod, källmaterial & disposition 

För undersökningens syfte och källmaterial lämpar sig bäst en kvantitativ metod där individerna 

i populationen tillämpas relevanta kategorier för att underlätta jämförelser av olika 

samhällsgrupper. Populationen i den demografiska urvalsramen består enbart av individer 

inskrivna i Uppsala domkyrkoförsamling under de avgränsade undersökningsåren 1880, 1881, 

1910 samt 1911. Variabler som undersöks hos individerna är framförallt bakgrundsrelaterade, 

det vill säga ålder, yrke, civilstånd samt socialgruppstillhörighet. Den sistnämnda variabeln är 

konstruerad efter en grov bedömning av vilken samhällsklass individen troligtvis tillhörde.  

En del av dessa individer återfinns i bouppteckningarna för åren 1881 samt 1911. Efter att 

relevanta variabler om individen urskilts har information om deras tillgångar (fysiska såväl som 

i form av kapital), skulder och andra skyldigheter noterats. Värderingen av dödsbonas tillgångar 

har noterats och ställts upp enligt följande kategorier: Guld & silver, diverse värdeprylar, tyger 

& kläder, möbler & övriga tillgångar, taxeringsvärde av fastigheter, innestående kapital, 

fordringar & reverser, samt slutligen diverse värdepapper. Eventuella skulder har tudelats i 

kategorierna postmortemkostnader samt övriga skulder & skyldigheter. Detta 

                                                           
18 Roine & Waldenström 2009, s. 156. 
19 Roine & Waldenström 2009, ss. 166–167. 
20 Bengtsson, Missiaia, Olsson & Svensson, 2018, s. 777. 
21 Bengtsson, Missiaia, Olsson & Svensson, 2018, s. 773.  
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uppdelningssystem förenklar jämförelser av fysiska tillgångar med kapitaltillgångar och 

möjliggör uträkningar av totala brutto- samt nettoförmögenheter.  

När bouppteckningsuppgifterna sammanställts har Uppsala domkyrkoförsamlings dödsböcker 

för åren 1881 samt 1911 begagnats för att kunna avgöra hur stor andel av befolkningen vars 

bon blev upprättade i bouppteckningar efter dödsfallet. Bakgrunden hos de individer ur 

dödsböckerna som inte ock infinnes i bouppteckningarna har även undersökts utifrån samma 

tidigare nämnda individvariabler. Detta möjliggör en analytisk jämförelse mellan båda 

grupperna med deras klasstillhörighet som utgångspunkt.  

För att avgöra hur representativt det hittills begagnade källmaterialet är för Uppsala stads 

resterande befolkning kommer 1880 respektive 1910 års folkräkningar för Uppsala 

domkyrkoförsamling tillämpas i undersökningen. Här delas nedtecknade individer enbart upp 

efter deras ålder och socialgruppstillhörighet, återigen grundad i individernas yrken. Detta 

möjliggör en grov indelning av hela Uppsalas befolkning efter samhällsklass som kan ställas 

mot de individer vars uppgifter hämtades ur bouppteckningarna och dödsböckerna.  

För att möjliggöra en vidare skildring av den levande befolkningens förmögenheter har 

tillgångarnas värden i bouppteckningarna omräknats med hjälp av ett inverterat mortalitetstal 

medelst uppgifter från folkräkningarna och dödsböckerna. Först har alla levande individer år 

1880 samt år 1910 grupperats åldersmässigt utifrån indelningen 15–30 år, 31–45 år, 46–60 år, 

61–75 år, samt slutligen 75+ år. Sedan har samma indelning för alla avlidna individer under 

åren 1881 och 1911 utförts. Mortalitetstalen för varje åldersgrupp beräknas genom att dividera 

de avlidnas antal i varje åldersgrupp med den motsvarande levande befolkningen med samma 

indelning. Slutligen inverteras dessa mortalitetstal genom att låta samtliga divideras genom 1. 

Mer om detta i delkapitel 1,5, Källkritik & Avgränsningar i metod och källmaterial. 

Eftersom den svenska kronans värde förändras över tid är det nödvändigt att konvertera alla 

värdesiffror extraherade från 1911 års uppgifter till sådana som kan jämföras med motsvarande 

värden så som de såg ut år 1880. För att åstadkomma detta har alla upptecknade tillgångars 

värden dividerats med konsumentprisindexet för 1911.22 

När källmaterialets representativitet har fastställts kan en analytisk sammanställning påbörjas i 

undersökningsdelen. Förmögenhetsfördelning mellan de olika socialtillhörighetsgrupperna kan 

nu kartläggas såväl som hur varje socialtillhörighetsgrupps reella förmögenhet utvecklades över 

                                                           
22 Edvinsson & Söderberg 2011, ss. 270–292. 
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den avgränsade tidsperioden. Nettoförmögenheten är uppmätt i både fysiska tillgångar samt 

tillgångar i kapitalhandlingar; likväl är den reella förmögenheten uppställd med eventuella 

skulder subtraherade. Medelvärdena är uträknade genom att förmögenheterna har delats med 

den totala levande befolkningen i varje socialgrupp.  

Efter att alla uppgifter är beräknade kan resultatstatistiken från åren 1880 och 1881 jämföras 

med resultatstatistiken från åren 1910 och 1911 i undersökningens sista kapitel. Slutsatser ska 

dras utifrån eventuella skillnader och utvecklingar som förekommer i resultaten baserade på 

undersökningens teoretiska utgångspunkter. Resultaten kan nu även ställas mot vad tidigare 

forskning fastställt. I undersökningens diskussionsdel ska den faktor som industrialiseringen 

spelade i dessa förändringar förhoppningsvis kunna klargöras bortom rimligt tvivel och därmed 

uppfylla arbetets syfte.  

Folkräkningarna, dödsböckerna och bouppteckningarna för de avgränsade åren återfinnes alla 

på Landsarkivet i Uppsala (ULA), somliga även i digital form.  

1.5 Källkritik & avgränsningar i metod och källmaterial 

Bouppteckningar som källmaterial medför av sin natur ett antal komplikationer som kan 

försvåra ett akademiskt tillfredställande resultat. Det bör noteras att de individer vars bon 

upptecknas i bouppteckningarna inte kan anses vara representativa för den totala befolkningen 

i Uppsala stad på egen hand, varför indelningen efter individers socialgruppstillhörighet har 

utförts i syftet att möjliggöra en befolkningsvidd jämförelse. Tidsbegränsningar gör en finare 

socialgruppsindelning omöjlig men en grov sådan är genomförbar utifrån det tillgängliga 

källmaterialet. Undersökningens olika socialgrupper är framförallt grundade i individernas 

yrkestitel och indelningen är baserad på det system som Hans Norman använde i avhandlingen 

Från Bergslagen till Nordamerika: studier i migrationsmönster, social rörlighet och 

demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851–1915. Normans system är 

uppställt på följande vis: storföretagare och godsägare (1a), högre tjänstemän och akademiker 

(1b), småföretagare inom industri och handel samt hantverkare med mästartitel (2a), lägre 

tjänstemän, affärsanställda och arbetsledare (2b), bönder, brukare och arrendatorer (3), 

hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare (4), okvalificerade arbetare inom 

industri och stadsnäring (5a), samt slutligen jordbruksarbetare och anställda inom husligt 

arbete (5b).23 Lilja använde sig utav en modifierad version baserad på Normans indelningar i 

                                                           
23 Norman 1974. 
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hennes avhandling för att kategorisera upptecknade hushåll efter socialgruppstillhörighet.24 För 

denna undersöknings syfte kommer Normans indelningssystem sammanslås och modifieras till 

ett system med de fem indelningar som följer: Socialgrupp A som omfattar 1a samt 1b, 

Socialgrupp B som omfattar 2a, 2b samt 3, Socialgrupp C som omfattar 4, 5a samt 5b och 

slutligen Socialgrupp D som omfattar icke yrkesverksamma individer med lägre ställning än de 

övriga socialgrupperna. Dessa omfattar bland annat fattigjoner och understödstagare. Den 

femte indelningen Specialgrupp S är en undantagskategori där icke kategoriserbara individer 

placeras, såsom änkor vars framlidne makars yrkestitlar inte nämns, studenter, ogifta ungdomar 

samt övriga oplacerbara individer. Det otillräckliga källmaterialet samt undersökningens 

tidsram omöjliggör en klasstillhörighetsindelning av dessa individer, vilket gör att denna grupp 

kan komma att uteslutas från delar av undersökningen med anledning av dess osäkra karaktär. 

För att undersökningen enbart skall omfatta Uppsala stads vuxna befolkning har även individer 

under 15 års ålder uteslutits totalt. Yngre individer än så saknar oftast yrkestitlar vilket gör att 

de inte kan kategoriseras enligt det utvalda socialgruppsindelningssystemet. I de flesta fall 

upprättas ej heller bouppteckningar efter att så pass unga individer har avlidit. Befolkningen i 

undersökningen kommer hädanefter klassificeras som yrkesverksamma eftersom majoriteten 

av de nedtecknade individerna i folkräkningarna är kategoriserade efter yrke eller 

sysselsättning.  

Undersökningens avgränsade tidsperiod mellan år 1880 och år 1910 motiveras av att denna era 

omfattar majoriteten av Uppsala stads industrialiseringsperiod när dess inverkan på 

befolkningsökning var som kraftigast.25 Vid undersökningens avslutande år kan Uppsala stad 

klassificeras som industrialiserad, även om processen fortlöpte under resten av 1900-talet i 

varierande grader.26 Undersökningens avslut vid år 1910 motiveras ytterligare av att sociala och 

institutionella faktorer snarare än ekonomiska sådana började spela en större roll för ytterligare 

förändringar inom utvecklingen av ojämlikhet och förmögenhetsfördelning.27 Varför just åren 

1880 och 1910 har valts är yttermera för att de sammanfaller med folkräkningarna som utfördes 

över Sveriges befolkning i början av varje decennium.  

Bouppteckningarna och dödsböckerna täcker åren 1881 och 1911 med anledning att försäkra 

att relevanta individer befann sig i livet när folkräkningarna utfördes under november månad i 

                                                           
24 Lilja 2004, s. 194.  
25 Isacson & Magnusson 1996, s. 13. 
26 Ullenhag 1984, s. 22. 
27 Roine & Waldenström 2009, ss. 152–153. 
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de föregående åren 1880 respektive 1910. Således kan de jämföras med resten av Uppsala stads 

befolkning ur folkräkningarna.  

Avgränsningen för enbart Uppsala stad möjliggör en sammankoppling med tidigare forskning 

som kartlagt hur själva staden påverkats av industrialiseringen, varför Gamla Uppsala och andra 

kringliggande områden uteslutits från undersökningen.  

Totalt har 200 nedtecknade dödsfall för år 1881 samt 325 nedtecknade dödsfall för år 1911 

analyserats. Under år 1881 upprättades bouppteckningar av 85 hushåll samt 122 stycken under 

år 1911. Värdet av alla tillgångar i varenda upptecknat hushåll har antecknats tillsammans med 

tillhörande skulder om sådana återfinnes. Sammalunda har relevant bakgrundsinformation om 

varje enskild individ i bouppteckningarna antecknats. Bouppteckningarna i sig medför ett antal 

källproblematiseringar som bör noteras. Eftersom arkivhandlingarna för bouppteckningarna har 

en så pass stram bokbindning försvinner vissa uppgifter på sidorna i bokryggens riktning.28 

Dessa uppgifter utgörs emellertid av enstaka ören i tillgångsvärderingar och påverkar således 

inte det slutgiltiga resultatet alltför mycket. Vidare bör det noteras att de fysiska tillgångarna i 

hushållen inte nödvändigtvis är värderade i sina korrekta marknadsvärden. Sofia Murhem m.fl. 

har undersökt huruvida tillgångsvärdena ur bouppteckningar i Uppland mellan åren 1700–1900 

stämmer överens med respektive marknadspriser eller ej i artikeln Undervaluation in probate 

inventories: probate inventory values and auction protocol market prices in eighteenth and 

nineteenth century Sweden. Undersökningen har genomförts medelst auktionsvärden av objekt 

som även infinnes i bouppteckningarna samt liknande prylar. Murhem m.fl. framhåller att 

värderingen av tillgångar i en bouppteckning vanligtvis utfördes av förtrodda tjänstemän som 

tordes besitta goda kunskaper om värderingsprocessen.29 Trots detta påvisar samma artikel att 

hela 94 procent av de 785 objekt som undersökts var felvärderade i bouppteckningarna. Utav 

dessa felvärderingar var undervärdering av tillgångar det vanligast förekommande misstaget 

som gjordes i bouppteckningarna.30 Resultaten från denna artikel kommer inte utgöra grunden 

för någon form av korrigerande beräkning i denna uppsats, men likväl bör de hållas i åtanke.  

Bouppteckningarnas tillgångar och skulder har delats upp i ett antal kategorier för att underlätta 

jämförelser samt för att framställa förmögenheten i en mer beskrivande form. Några noteringar 

om dessa tillgångskategorititlar följer nedan.  

                                                           
28 Ett exempel på detta återfinnes i bouppteckningsnummer 82:5, F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 
29 Murhem, Karlsson, Nilsson & Ulväng 2019, s. 90. 
30 Murhem, Karlsson, Nilsson & Ulväng 2019, s. 93. 
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Guld och silver inkluderar även de enstaka nipper och juveler som tidvis förekom i 

bouppteckningarna. Diverse värdeprylar är en bred kategori som framförallt omfattar objekt 

stöpta i nysilver, koppar, tenn, nickel och dylika ämnen. Tyger och kläder inkluderar bland 

annat dukar och linnen, men även sängkläder och den avlidnes gångkläder. Möbler & övriga 

tillgångar avser möbler, husgeråd samt övriga diverse tillgångar såsom exempelvis böcker, 

kreatur och åkdon. Fastigheter är listade i dess taxeringsvärden och är precis som de fysiska 

tillgångars värden inte nödvändigtvis synonyma med tillhörande marknadsvärden. Innestående 

kapital omfattar kontanter, sparbanksinsättningar och så vidare. Fordringar och reverser har 

skiljts ifrån kategorin Diverse värdepapper, som omfattar till exempel aktier och obligationer, 

främst för att påvisa vilka relativt enorma summor dessa vanligen bestod av. 

Postmortemkostnader är alla kostnader som uppstod i samband med dödsfallet och omfattar 

framförallt kostnader i samband med begravningen, såsom avgifter för svepning, ceremoni och 

gravplats, men även kostnaden för bouppteckningsarvodet. Dessa kostnader är skilda från andra 

skulder för att de fortfarande utgjorde en del utav individens förmögenhet när denne fortfarande 

befann sig i livet. Resterande skulder infaller i kategorin Övriga skulder och skyldigheter. Det 

ska nämnas att ett fåtal värdehandlingar som omfattar sjuk- och begravningshjälp, 

livförsäkringar och dylikt har exkluderats från undersökningen eftersom värdet utav dessa 

endast kan inkasseras vid dödsfallet för att lindra kommande kostnader och kan följaktligen inte 

räknas till individers förmögenheter.  

Eventuella negativa tillgångar representeras av siffran 0 istället för deras minusvärden. Detta är 

för att dessa skulder skulle frånta delar utav förmögenheten tillhörandes övriga individer i 

socialgrupperna om de representerades i deras faktiska värden.  

Slutligen följer härstädes en del källkritik för individerna i undersökningen. Det ska noteras att 

indelningen av befolkningen i klasser är någorlunda grov och inte nödvändigtvis en perfekt 

återspegling av hur samhället var uppbyggt under de avgränsade tidsperioderna. Medelklassen 

är särskilt svårdefinierad för att på ett representativt vis spegla verkligheten. Ur folkräkningarna 

har endast yrkestitlar med fler än en utövare kategoriserats på grund av tidsbegränsningar. 

Åldrarna i urvalsgruppen utgör ytterligare ett representativitetsproblem. Eftersom mortaliteten 

naturligen ökar i samband med en individs ålder kommer åldersfördelningen i 

bouppteckningarna vara missrepresentativ för den resterande befolkningen. Beräkningen med 

ett inverterat mortalitetstal för varje ålderskategori har därför gjorts för att korrigera detta och 

möjliggöra en representation av hela den levande befolkningen i varje socialgrupp. 
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Extrema individfall kan förekomma i bouppteckningarna som gör att förmögenheten i en viss 

socialgrupp blir disproportionell relativt till den övriga befolkningen. Detta kan ske i form av 

uteliggare som innehar förmögenheter som märkvärdigt skiljer sig från den resterande 

socialgruppens genomsnittsförmögenhet. Undersökningen är i riskzonen för detta eftersom bara 

två år analyseras, vilket gör det omöjligt att fastslå hur den normala trenden ser ut för 

förmögenhetsstorlek i varje socialgrupp. Uppsatsarbetets tidsbegränsningar förhindrar 

emellertid undersökning av kringliggande år. Undersökningens resultat är grundat i att de 

individer som inte fick en bouppteckning upprättad efter sina dödsfall inte erhöll märkvärdiga 

tillgångar.  

De individer tillhörandes Specialgrupp S som är nedtecknade i bouppteckningarna och 

dödsböckerna omfattar nästan enbart ogifta kvinnor och änkor. I folkräkningarna omfattar 

Specialgrupp S emellertid pensionärer, studenter och elever, varför denna kategori inte speglar 

verkligheten på ett representativt vis. Socialgruppstillhörigheten av de änkor och ogifta kvinnor 

vars förmögenheter utgjort grunden för de redovisade förmögenhetsberäkningarna har inte 

kunnat fastslås. 
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2. Undersökning – Uppsala stads förmögenhetsutveckling i två fall 
 

2.1 Fall 1880 

Det fanns totalt 13 369 individer över 15 års ålder i folkräkningarna för Uppsala 

domkyrkoförsamling år 1880 varav 7326 var kategoriserade efter yrke eller sysselsättning. En 

överväldigande majoritet utav dessa var yrkesverksamma.31  

Under 1881 avled 200 stycken uppsalabor, varav 85 utav dessa fick sina kvarlämnade tillgångar 

värderade i bouppteckningar.32 Detta motsvarar en bouppteckningsgrad på 43 procent, ställt 

mot den normala bouppteckningsgraden i Sverige som har legat på cirka 70 procent sedan 1800-

talets mitt.33 Bouppteckningsgraden var ungefär likadan för båda könen; 44 procent för männen 

samt 41 procent för kvinnorna.34  

Värdena som presenteras i detta kapitel är omräknade för att representera de totala 

förmögenheterna hos Uppsalaborna år 1881. Värdesummorna i tabellerna är redovisade i 

svensk krona och har avrundats till närmaste tusental. Siffrorna i tabellerna är tudelade i totala 

värdesummor per socialgrupp samt procentandelar utav den totala värdesumman i kategorin. 

Medelvärdena i diagrammen representerar värdet av förmögenheten hos den genomsnittliga 

medborgaren i varje socialgrupp och är redovisade i sina respektive penningvärden. 

Hädanefter kommer Socialgrupp A härjämte benämnas som överklassen, medans socialgrupp 

B kommer benämnas som medelklassen och slutligen kommer socialgrupp C benämnas som 

arbetarklassen.  

Tabell 1. Befolkningsandel och bouppteckningsgrad per socialgrupp i procent för alla 

yrkesverksamma individer i Uppsala år 1880 respektive år 1881. 

Socialgrupp Befolkningsandel Bouppteckningsgrad 
A 6,8 % 68 % 
B 10,7 % 54 % 
C 66,2 % 37 % 
D 1,2 % 0 % 
S 15,1 % 40 % 

Källa: Folkräkningar (Sveriges befolkning), 1880, ULA; F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA. 

                                                           
31 Folkräkningar (Sveriges befolkning), 1880, ULA. 
32 Utdrag ur dödbok, 1881, SCB. F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA.  
33 Murhem, Karlsson, Nilsson & Ulväng 2019, s. 92. 
34 Bouppteckningar 1880–1881, ULA. 
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Vi ser i tabellen ovan att bouppteckningsgradens storlek sammanfaller med socialgruppens 

status. Detta medför att det fanns större incitament att upprätta bouppteckningar över 

välbärgade hushåll i motsats till fattigare sådana. Notera att arbetarklassen utgör två tredjedelar 

av den yrkesverksamma befolkningen redan innan stadens industrialisering.  

Tabell 2. Värden av fysiska tillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 i totala 

summor (svensk krona) samt i procentandelar av de totala tillgångarna. 

Socialgrupp 
Guld & 
silver 

Övriga 
värdeprylar 

Tyger & 
kläder 

Möbler & övriga 
tillgångar 

Totala fysiska 
tillgångar 

A 199k 62% 87k 52% 251k 38% 1 669k 68% 2 207k 61% 
B 17k 5% 10k 6% 100k 15% 210k 9% 338k 9% 
C 57k 18% 33k 20% 182k 27% 426k 17% 698k 19% 
S 48k 15% 37k 22% 128k 19% 140k 6% 353k 10% 

Alla grupper 321k 167k 662k 2 445k 3 595k 
Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB.  

Redan år 1880 erhöll överklassen majoriteten av tillgångarna i alla kategorier. Arbetarklassen 

har även en större total förmögenhet än vad medelklassen har. Detta är till följd av att 

arbetarklassens totala befolkningsandel är mycket större än medelklassens.  

Diagram 1. Medelvärde av fysiska tillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1880. 

 

Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1880, ULA. 
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Diagrammet ovan symboliserar den reella situationen för genomsnittsmedborgaren i varje 

socialgrupp. Här visualiseras både den faktiska skillnaden mellan medelklassen och 

arbetarklassen och samtidigt den enorma skillnaden som existerar mellan överklassen och de 

resterande socialgrupperna redan år 1880.  

Tabell 3. Värde av kapitaltillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 i totala summor 

(svensk krona) samt i procentandelar av de totala tillgångarna. 

Socialgrupp 
Taxeringsvärde 
av fastigheter 

Innestående 
kapital 

Fordringar 
& reverser 

Diverse 
värdepapper 

Totala 
kapitaltillgångar 

A 2 328k 56% 408k 33% 4 765k 52% 3 663k 100% 11 164k 61% 
B 239k 6% 146k 12% 153k 17% - - 538k 3% 
C 1 527k 37% 454k 36% 1 824k 20% - - 3 806k 21% 
S 38k 1% 246k 20% 2 485k 27% - - 2 769k 15% 

Alla grupper 4 132k 1 255k 9 227k 3 663k 18 277k 
Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB. 

Intressant nog är arbetarklassens totala fastighetsvärden nästan jämförbara med de samma för 

överklassen. Detta kan bero på att många i arbetarklassen fortfarande erhöll fastigheter på landet 

eller att en missrepresentation i statistiken har skett på grund av potentiella uteliggare. Vi ser 

även att arbetarklassen besitter mer innestående kapital än vad överklassen gör. Som tabellen 

ovan visar existerar överklassens kapital mestadels i form av fordringar och värdepapper såsom 

aktier. Notera att överklassen är den enda socialgrupp som besitter kapital i form av 

värdepapper. Likt tabell 2 ser vi här att överklassen äger majoriteten av kapitaltillgångarna. 

Medelklassens förmögenheter är väldigt obetydliga här, troligen på grund av att de är den 

fåtaligaste socialgruppen (bortsett från socialgrupp D).  
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Diagram 2. Medelvärde av kapitaltillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 (svensk 

krona). 

 

Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1880, ULA. 

Diagrammet ovan visar den extrema ojämlikheten i genomsnittskapitaltillgångar. 

Tabell 4. Värde av skulder per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 i totala summor (svensk 

krona) samt i procentandelar av de totala skulderna. 

Socialgrupp Postmortemskulder Övriga skulder & skyldigheter Totala skulder 

A 244k 43% 2 026k 44% 2 270k 44% 
B 88k 15% 398k 9% 486k 9% 
C 107k 19% 1 850k 40% 1 957k 38% 
S 133k 23% 337k 7% 469k 9% 

Alla grupper 571k 4 611k 5 182k 
Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB. 

Tabellen ovan visar att arbetarklassens totala skulder är jämförbara med överklassens totala 

skulder.  
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Diagram 3. Medelvärde av skulder per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 (svensk krona).  

 

Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1880, ULA. 

Diagrammet ovan påvisar att den faktiska fördelningen för skulderna inte är jämförbar för 

överklassen och arbetarklassen trots att deras totala skuldsummor är ungefär lika stora.  

Tabell 5. Förmögenheter i upptecknade hushåll per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 i 

totala summor (svensk krona) samt procentandelar av de totala förmögenheterna. 

Socialgrupp Bruttoförmögenhet Nettoförmögenhet 
A 13 370k 61% 11 438k 65% 
B 876k 4% 637k 4% 
C 4 503k 21% 2 695k 15 % 
S 3 122k 14% 2 792k 16 % 

Alla grupper 21 871k 17 561k 
Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB. 

Redan år 1880 erhåller överklassen en majoritet utav den totala förmögenheten i Uppsala stad. 

Arbetarklassen besitter emellertid här en förmögenhetsandel som inte är totalt obetydlig.   
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Diagram 4. Medelvärde av förmögenheter per socialgrupp i Uppsala stad år 1880 (svensk 

krona). 

 

Källa: F IIa:63, Bouppteckningar 1880–1881, ULA; Utdrag ur dödbok, 1881, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1880, ULA. 

Diagrammet ovan påvisar hur markant den genomsnittliga överklassmedborgarens 

förmögenhet skiljer sig från de resterande samhällsklasserna. Samtidigt är skillnaden mellan 

förmögenheterna hos medelklassen och arbetarklassen väldigt knapp.  

2.1 Fall 1910 

År 1910 var 20 777 stadsbor över 15 års ålder nedtecknade i folkräkningarna för Uppsala 

domkyrkoförsamling varav 13 242 av dessa var kategoriserade efter yrke eller sysselsättning. 

Sedan 1880 har befolkningen i Uppsala stad alltså ökat med 55 procent, varav den 

yrkesverksamma befolkningen ökat med hela 81 procent.35  

Under 1910 avled 325 uppsalabor och 122 utav dessa fick sina kvarlämnade tillgångar 

värderade i bouppteckningar, vilket motsvarar en bouppteckningsgrad på 38 procent; en 

diminutiv minskning sedan 1881. Bouppteckningsgraden var precis som under år 1881 ungefär 

densamma för båda könen och låg på 41 procent för männen samt 35 procent för kvinnorna.36  

 

 

                                                           
35 Folkräkningar (Sveriges befolkning), 1910, ULA. 
36 Utdrag ur dödbok, 1911, SCB. F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 
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Tabell 6. Befolkningsandel och bouppteckningsgrad per socialgrupp i procent för alla 

yrkesverksamma vuxna individer i Uppsala år 1910 respektive år 1911. 

Socialgrupp Befolkningsandel Bouppteckningsgrad 
A 8,4 % 73 % 
B 15,2 % 55 % 
C 61,4 % 28 % 
D 3,2 % 0 % 
S 11,8 % 25 % 

Källa: Folkräkningar (Sveriges befolkning), 1910, ULA; F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 

Den största skillnaden i bouppteckningsgrader sedan 1880 är förminskningen hos 

arbetarklassen. Detta kan vara ett första tecken på att gruppen överlag har blivit fattigare 

eftersom färre hushåll ansågs ha tillräckliga tillgångar för en bouppteckning.  

Tabell 7. Värden av fysiska tillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 i totala 

summor (svensk krona) samt i procentandelar av de totala tillgångarna. 

Socialgrupp 
Guld & 
silver 

Övriga 
värdeprylar 

Tyger & 
kläder 

Möbler & övriga 
tillgångar 

Totala fysiska 
tillgångar 

A 461k 74% 267k 59% 451k 50% 7 770k 80% 8 950k 77% 
B 77k 12% 69k 15% 154k 18% 1 279k 13% 1 580k 14% 
C 69k 11% 61k 14% 215k 24% 441k 5% 787k 7% 
S 17k 3% 53k 12% 75k 8% 128k 2% 272k 2% 

Alla grupper 625k 451k 895k 9 618k 11 589k 
Källa: Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 

Överklassen innehar fortfarande majoriteten utav tillgångarna i varje kategori. Notera att 

medelklassens fysiska tillgångar nu är värda mer än arbetarklassens i alla kategorier förutom 

Tyger & kläder.  
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Diagram 5. Medelvärde av fysiska tillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 (svensk 

krona). 

 

Källa: F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA; Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1910, ULA.  

Diagrammet ovan visar hur genomsnittsvärdena av fysiska tillgångar hos arbetarklassen nu är 

försvinnande små.  

Tabell 8. Värde av kapitaltillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 i totala summor 

(svensk krona) samt i procentandelar av de totala tillgångarna. 

Socialgrupp 
Taxeringsvärde 
av fastigheter 

Innestående 
kapital 

Fordringar & 
reverser 

Diverse 
värdepapper 

Totala 
kapitaltillgångar 

A 40 825k 92% 9 012k 70% 9 686k 78% 30 474k 82% 89 996k 84% 
B 2 553k 6% 639k 5% 987k 8% 6 676k 18% 10 855k 10% 
C 1 192k 2% 2 304k 18% 1 726k 14% 98k <1% 5 320k 5% 
S - - 916k 7% 91k <1% 1k <1% 1 008k 1% 

Alla grupper 44 569k 12 871k 12 490k 37 250k 107 180k 
Källa: Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 

Tabellen ovan visar att överklassen äger den överväldigande majoriteten utav kapitaltillgångar 

år 1910. Medelklassen erhåller majoriteten utav de resterande kapitaltillgångarna medans 

arbetarklassen endast erhåller betydande kapital i form utav fordringar och reverser. Till 

skillnad från 1880 är nu kapital i form av värdepapper inte exklusivt för enbart överklassen. 
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Diagram 6. Medelvärde av kapitaltillgångar per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 (svensk 

krona). 

 

Källa: F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA; Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1910, ULA. 

Diagrammet ovan visar den extremt ojämlika fördelningen av kapitaltillgångar mellan 

genomsnittsmedborgare av varje socialgrupp.  

Tabell 9. Värde av skulder per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 i totala summor (svensk 

krona) samt i procentandelar av de totala skulderna. 

Socialgrupp Postmortemskulder Övriga skulder & skyldigheter Totala skulder 

A 740k 40% 26 468k 83% 27 208k 81% 
B 395k 21% 4 572k 14% 4 967k 15% 
C 634k 34% 381k 2% 1 006k 3% 
S 96k 5% 282k 1% 378k 1% 

Alla grupper 1 865k 31 703k 33 559k 
Källa: Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA. 

Tabellen ovan visar att arbetarklassens totala skulder har krympt avsevärt sedan år 1880.  
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Diagram 7. Medelvärde av skulder per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 (svensk krona).  

 

Källa: Källa: F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA; Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1910, ULA. 

Medelvärdeskulden för genomsnittsmedborgaren i arbetarklassen är nu försvinnande liten 

jämfört med densamma under år 1880.  

Tabell 10. Förmögenheter i upptecknade hushåll per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 i 

totala summor (svensk krona) samt procentandelar av de totala förmögenheterna. 

Socialgrupp Bruttoförmögenhet Nettoförmögenhet 
A 98 946k 83% 74 362k 84% 
B 12 436k 10% 7 887k 9% 
C 6 107k 5% 5 733k 6% 
S 1 280k 2% 1 024k 1% 

Alla grupper 118 769k 89 005k 
Källa: Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; F IIa:91 Bouppteckningar 1911, ULA. 

Den totala förmögenhetsandelen för överklassen har ökat med ungefär tjugo procentenheter i 

både brutto- och nettovärden sedan 1880. Arbetarklassens andel av den totala förmögenheten 

är nu extremt liten samtidigt som medelklassen har lagt beslag på en större del av kakan. Detta 

är ställt mot att befolkningsandelen för arbetarklassen är mindre år 1910 än vad den var år 1880. 
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Diagram 8. Medelvärde av förmögenheter per socialgrupp i Uppsala stad år 1910 (svensk 

krona). 

 

Källa: Källa: F IIa:91, Bouppteckningar 1911, ULA; Utdrag ur dödbok, 1911, SCB; Folkräkningar (Sveriges 

befolkning), 1910, ULA. 

Ett förväntat mönster av en fortsatt extremt ojämlik förmögenhetsfördelning mellan 

socialgrupperna har skett. Överlag är den genomsnittliga arbetarklassmedborgaren snäppet 

rikare samtidigt som den genomsnittliga medelklassmedborgaren nästan är fem gångare rikare 

än motsvarigheten år 1880. 
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3. Resultat & diskussion 
 

3.1 Undersökningsresultat 

Undersökningens syfte var att medelst bouppteckningar kartlägga hur Uppsala stads olika 

samhällsklassers förmögenheter förändrades under en avgränsad tidsperiod och på så vis 

bedöma vilken påverkan industrialiseringen och den tillhörande befolkningsökningen hade på 

den eventuella ojämlikhetsutvecklingen.  

1. Hur har den reella förmögenheten tillhörande Uppsala stads olika samhällsklasser 

utvecklats mellan åren 1880–1910? 

Överlag har förmögenheten tillhörandes alla yrkesverksamma vuxna individer i Uppsala stad 

ökat markant mellan 1880 och 1910. Den totala bruttoförmögenheten i Uppsala stad är 543 

procent större år 1910 än vad den var under år 1880 medans socialgruppernas 

befolkningsandelar förblev ungefär likadana under båda åren. Den totala förmögenheten har 

växt för alla socialgrupper exklusive specialgrupp S och utav dessa var överklassen utan tvivel 

den grupp som profiterade mest utav denna utveckling, emedan deras totala förmögenhet har 

dubblats sex och en halv gånger om. Den genomsnittliga överklassmedborgaren besatte år 1910 

en förmögenhet som var knappt tre gånger större än densamma år 1880. Värt att notera är även 

att denna grupp var den enda som erhöll tillgångar i kategorin Diverse värdepapper år 1880. 

Medelklassen har år 1910 växt fram som en distinkt socialgrupp i enlighet med Pikettys teori 

om denna grupps framväxt under industrialiseringen. År 1880 var den totala 

medelklassförmögenheten lite över fyra gånger mindre än arbetarklassens förmögenhet. 

Emellertid var genomsnittsförmögenheten för en medelklassmedborgare ungefär 40 procent 

större än densamma för en arbetarklassmedborgare eftersom den sistnämnda gruppen var 

mycket större i antal. År 1910 har medelklassens totala förmögenhet dubblats ungefär tolv 

gånger om och genomsnittsförmögenheten för medelklassen är nu fem och en halv gånger större 

än densamma för arbetarklassen.  

Arbetarklassen förväntades vara den klass som skulle drabbats hårdast under den avgränsade 

perioden. Den totala arbetarklassförmögenheten är något mer än dubbelt så stor år 1910 jämfört 

med 1880, men genomsnittsförmögenheten för arbetarklassen har bara förstorats med runt en 

fjärdedel. En intressant iakttagelse är att arbetarklassen är den enda socialgrupp är mindre 

skuldsatt i genomsnitt år 1910 jämfört med år 1880. Den genomsnittliga summan av icke-

postmortemskulder för arbetarklassen är nästan 80 procent lägre år 1910 än densamma år 1880. 
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Genomsnittsförmögenheten för arbetarklassen har emellertid ökat, huruvida begränsat detta än 

var.   

Specialgrupp S ser någorlunda olik ut mellan de två undersökningsåren. Den största skillnaden 

är att bouppteckningsgraden sjunkit från över en tredjedel år 1880 till precis en fjärdedel år 

1910. Eftersom så många grundläggande problem existerar med denna kategorisering kommer 

ingen vidare analys utav varken dess tillhörande reella förmögenhetsutveckling eller 

förmögenhetsfördelningsutveckling utföras. 

2. Hur har förmögenhetsfördelningen i Uppsala stad förändrats mellan åren 1880–1910? 

År 1880 erhöll överklassen knappt två tredjedelar av den totala förmögenheten. År 1910 erhöll 

samma klass väl över tre fjärdedelar av den totala förmögenheten trots att gruppen inte ens 

utgjorde en tiondel av den totala befolkningen. Överklassen erhåller även den överväldigande 

majoriteten av de totala kapitaltillgångarna. Den lilla medelklassen har mer än dubblat sin 

förmögenhetsandel som år 1910 utgjorde en tiondel av den totala förmögenheten. Trots att 

arbetarklassen utgör ungefär två tredjedelar av befolkningen under båda undersökningsåren har 

deras förmögenhetsandel sjunkit från 15 till endast 6 procentandelar av den totala 

förmögenheten år 1910. Att notera är att specialgrupp S innehar en försvinnande liten andel av 

den totala förmögenheten år 1910 trots att gruppen bara minskat någorlunda i 

befolkningsandelen mellan de två undersökningsåren. En förklaring till detta kan vara att änkor 

och andra kvinnor utan sysselsättning kategoriseras mer sällan i folkräkningarna år 1910 

jämfört med folkräkningarna år 1880.  

3. Har industrialiseringsprocessen i Uppsala stad påverkat förmögenhetsutvecklingen i 

densamma och i så fall hur? 

Den extrema ökningen av reell förmögenhet i Uppsala stad kan med säkerhet beskrivas som en 

kapitalvinst genererad av de nya industrierna eftersom vi ser en markant ökning i 

kapitaltillgångar hos överklassen. Bevis för att de nya industrierna gav incitament och möjlighet 

till bredare investering i samhället finns även i och med att medel- och arbetarklassen innehar 

nya tillgångar i form av aktier och obligationer år 1910. År 1880 förekom denna typ av kapital 

endast hos överklassen. Mönstret för utveckling i förmögenhetsutveckling i Uppsala stämmer 

överens med tidigare forskningsresultat där överklassen ackumulerade en enorm kapitalvinst 

på framförallt arbetarklassens bekostnad. Likaså följer förmögenhetsfördelningen tidigare 

kända mönster där överklassen erhåller en oproportionerlig andel av den totala förmögenheten 

i slutet av industrialiseringsperioden.  
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Resultatet utgör en god grund för att vidare testa Kuznets hypotes om ojämlikhetens vidare 

utveckling i Uppsala stad under 1900-talet. Ojämlikhetsutvecklingen har hittills skett enligt 

Kuznets teori som förutsätter att ojämlikheten initialt ökar i samband med ekonomisk 

utveckling.  

Utvecklingen av förmögenhet i Uppsala stad stämmer även överens med Pikettys teorier. 

Eftersom inga konvergenser såsom Piketty beskriver de förekom i staden under den avgränsade 

tidsperioden finns det inget som motverkar den negativa utvecklingen av förmögenhet och 

förmögenhetsfördelning. Således blir resultatet att förmögenheten ackumuleras hos överklassen 

och att förmögenhetsfördelningen är mer ojämlik år 1910 än vad den var år 1880. Vi ser också 

framväxten av en distinkt medelklass i samband med industrialiseringen enligt Pikettys 

beskrivning. År 1910 var denna socialgrupp tydligt distinkt utifrån ett ekonomiskt perspektiv i 

jämförelse med resterande socialgrupper.  

Undersökningens resultat utgör ytterligare bevis för sanningsenligheten utav Scheidels teori om 

att negativa ojämlikhetsutvecklingar enbart kan rubbas utav våldsamma katastrofer samt att 

stadig oavbruten ekonomisk tillväxt driver ojämlikheten framåt. Under den avgränsade 

perioden var den ekonomiska tillväxten i Uppsala stad både stadig och oavbruten. Yttermera 

drabbades staden inte heller utav några våldsamma chocker under industrialiseringens gång. 

Resultatet är i enlighet med föregående teori att ojämlikhetsutvecklingen i Uppsala stad fortsatte 

oavbrutet under den avgränsade tidsperioden i form av att förmögenhetsfördelningen skiftades 

ännu mer i överklassens fördel.  

Denna uppsats har medelst bouppteckningar som källmaterial försökt kartlägga utvecklingen 

av förmögenhetssituationen hos befolkningen i Uppsala stad under industrialiseringsperioden 

mellan 1880 och 1910. Ytterligare forskning som brukar andra källmaterial, såsom 

taxeringslängder och inkomststatistik, skulle komplettera denna undersökning väl. Det är även 

möjligt att göra en mer utförlig indelning av socialgrupperna med hjälp av förslagsvis 

inkomstsiffror för de relevanta yrkesklasserna. De antecknade uppgifterna som finns tillhanda 

möjliggör även ytterligare undersökningar av förmögenhetsfördelning med ett fokus på både 

köns- samt åldersfördelning per socialgrupp.  
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