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Abstract: 

This study examines the distribution of income in Sweden 1870–1900, alongside with the historical 

labour strikes during the same period. The income data is extracted from old tax records at the 

National Archive of Sweden, and the dataset of historical strikes was created by the economist Axel 

Raphael by analyzing newspapers from this time. I have combined the two datasets, processed them 

accordingly, and calculated descriptive statistics, in order to execute linear regression analysis. The 

descriptive statistics shows that the gini coefficients decreased nationally, and in every county, but 

the coefficients from 1870 are not particularly well correlated with the coefficients from 1900. The 

results from the regression analysis show that the strike concentration in each county, controlled for 

by the gini coefficient from 1870, increased the expected values of the gini coefficients from 1900. 

This model is then further controlled for by the level of industrialization in each county, and this 

new independent variable proves to have been the underlying variable as to why the strikes 

correlated with the increased inequality. The level of industrialization maintains its significance in 

all models, with a positive b-coefficient in relation to the gini coefficients from 1900, and the 

mechanism for this result is quite plausible. These results are then discussed as a context for the 

situation in some of today’s developing countries. 
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Förord: 

Efter att ha skrivit klart min första kandidatuppsats, i ekonomisk historia, blev jag sommaren 

2018 anställd i ett forskningsprojekt med syftet att kartlägga inkomstfördelningen i Sverige 

1870–1970. Projektet pågår just nu, och det leds av Erik Bengtsson (LU), Jakob Molinder 

(UU/LU) och Svante Prado (GU). Som assistent bestod min arbetsuppgift i att fotografera 

gamla taxeringslängder på Riksarkivet i Stockholm, och efter varje avklarad arbetsdag laddade 

jag upp dessa bilder till ett moln, så att andra assistenter kunde föra in taxeringsuppgifterna till 

en databas. När jag återgick till mina studier tog en vän över mitt arbete, och i skrivande stund 

finns det omkring 40 000 bilder i projektets urval, där varje bild innehåller ungefär 10 individer. 

Denna mikrodata är banbrytande i sin detaljnivå, och den har inte funnits tillgänglig för 

forskning förrän nu. 

Jag vill tacka Bengtsson, Prado och Molinder för att ni anställde mig i detta projekt, och för att 

jag får använda inkomstdatasetet till min uppsats. Jag vill särskilt tacka Molinder, som 

introducerade mig till projektet efter att ha handlett två av mina tidigare uppsatser. Jag vill även 

tacka Kerstin Enflo (LU), Tobias Karlsson (LU), och återigen Jakob Molinder, för att jag får 

använda ert strejkdataset i denna uppsats. Till sist vill jag tacka min handledare från den 

statsvetenskapliga institutionen, Pär Nyman (UU). Dina kommentarer har varit skarpa och 

substantiella, och ditt tålamod, medan jag lärt mig Stata, har varit generöst. Jag uppskattar även 

att vi delar det smått nördiga intresset för akademisk typografi, vad gäller tankstreck, 

decimalcentrering och hårda mellanslag. 
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1. Inledning 

Tiden kring 1900-talets första sekelskifte var omvälvande för Sverige, och de förändringar som 

sattes i rörelse kom att påverka samhället i stort. Landet industrialiserades i rask takt, med snabb 

urbanisering och upprättande av allehanda fabriker, och det var under denna period som vårt 

moderna politiska system började växa fram. I hela landet mobiliserades det för högre krav på 

politiska och sociala rättigheter, även om det dröjde en bit in på 1900-talet till lika och allmän 

rösträtt. Dessutom tilltog strejkerna, i storlek och antal, i hela landet, varpå staten tvingades ta 

de ökande konflikterna på arbetsmarknaden i beaktning, och i början av 1900-talet hade Sverige 

en av världens mest konfliktdrabbade arbetsmarknader.1 

Dessa processer för tankarna till vad som händer på flera platser på jorden idag, inte minst i det 

globala syd, låt mig exempelvis nämna Vietnam, Burma, Bangladesh, Pakistan, Etiopien och 

delar av Kina. Det vore intressant att fråga sig hur de ovan nämnda processerna har påverkat, 

eller kan komma att påverka, inkomstfördelningen i dessa länder. På grund av svårtillgängliga 

källor, stora mörkertal och svårjämförbara siffror är dock en direkt undersökning av dessa 

länder i nuläget svår att genomföra tillika försvara inom ramen för en C-uppsats. Däremot finns 

det synnerligen goda förutsättningar att genomföra en studie av sådan karaktär för Sverige 

1870–1900, inte minst då två nya dataset nyligen blivit digitaliserade. Förhoppningsvis kan 

denna uppsats kasta ljus över hur det skulle kunna se ut i de länder i globala syd som idag står 

inför, eller är mitt uppe i, en industrialiseringsprocess som stöper om samhällets ekonomiska 

struktur. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka inkomstfördelningen i Sverige 1870–1900, samt 

strejkers påverkan på denna inkomstfördelning i de svenska länen. Jag har även för avsikt att 

kontrollera denna påverkan för graden av industrialisering i respektive län. Detta görs genom 

att kombinera två nyligen digitaliserade databaser, och medelst denna data utföra 

regressionsanalyser på länsnivå. Till detta syfte blir frågeställningarna följande: 

 
1 Kerstin Enflo, Tobias Karlsson, och Jakob Molinder, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden – ett regionalt perspektiv 

på den svenska arbetsmarknaden”, Ekonomisk Debatt 47, nr 6 (oktober 2019): 5. 



6 

 

- Hur såg inkomstfördelningen ut 1870 och 1900, på aggregerad nivå, på länsnivå och 

mellan könen? 

- Hur påverkades inkomstfördelningen av strejker? 

- Påverkades strejkerna och inkomstfördelningen av industrialiseringsgraden? 

2.1. Avgränsningar 

De år som undersöks är begränsade till två observationer, 1870 och 1900. Denna begränsning 

är naturlig, då dessa år för närvarande är de enda färdigbehandlade åren i inkomstprojektets 

urval. Ytterligare avgränsning görs i att inkomstdatasetets urval enbart innefattar löntagare. 

Detta exkluderar alltså många barn, gamla och arbetslösa, samt individer med informella 

arbeten som exempelvis hemarbeten. Detta är värt att ha i åtanke när inkomstfördelningen 

presenteras. 

2.2. Disposition 

Närmast nedan kommer jag att redogöra för uppsatsens teori och den tidigare forskningen på 

området, först vad gäller inkomstfördelningen och sedan strejkerna. När forskningsluckan har 

motiverats presenterar jag uppsatsens material, två dataset om inkomster och strejker. Här 

förklarar jag hur dataseten har tillkommit, vad som är deras styrkor och svagheter, och varför 

jag har valt att använda dem. Därefter går jag igenom den metodologiska beskrivningen, så att 

den som vill kan kontrollera min databehandling och mina regressionsanalyser. När metoden 

presenterats, kritiserats och slutligen motiverats påbörjas undersökningen.  Det är i 

undersökningen som jag presenterar datasetens innehåll tillsammans med mina egna 

beräkningar. Till sist sammanfattas resultaten från undersökningen, och jag diskuterar dess 

relevans och uppsatsens bidrag. 

3. Material 

Uppsatsens dataunderlag består av två separata dataset, ett med inkomster 1870 och 1900 och 

ett med strejker 1859–1902. Dessa två dataset har jag kombinerat till ett, men för att maximera 

transparens och källkritik kommer de att beskrivas var för sig. 

3.1. Inkomstdata 

Datasetet med inkomster har sitt ursprung i länsräkenskaper från 1870 och 1900, och dessa 

dokument är statens officiella bokföring av inkomster i Sverige under denna period. Längderna 
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var underlag för statens beskattning, och tillsammans med mantalslängderna och 

befolkningsräkningarna utgjorde de folkbokföringen. Längderna finns bevarade på Riksarkivet 

Marieberg på Kungsholmen i Stockholm, där jag har arbetat med fotografering för att utvinna 

ett datasample. 

Urvalsprocessen har utformats med hjälp av kontrollerad slump, för att säkerställa att urvalet 

blir representativt med potential att generalisera för hela Sverige, och till varje urval är det 

möjligt att beräkna ett konfidensintervall för inkomsterna. För varje observation (år) har urvalet 

gjorts på två nivåer, dels på ortsnivå dels på individnivå. På ortsnivå har samtliga orter i Sverige 

listats tillsammans med invånarantal, och sedan har orterna slumpats fram för urval i relation 

till sin befolkningsstorlek. Ju fler invånare en ort hade, desto större chans hade den att hamna i 

urvalet, varför en ort med 2000 invånare hade dubbelt så stor chans att bli utvald som en ort 

med 1000 invånare. Med denna urvalsmodell blir de stora städerna med största sannolikhet 

utvalda för undersökning, men även många småorter, och med ett tillräckligt stort urval (vilket 

projektet har) blir resultatet representativt. För år 1900 finns 20 % av orterna inkluderade i 

urvalet, och för år 1870 finns 10 % inkluderade. 

När orterna var valda har de fysiska volymerna med taxeringslängder beställts fram, och för 

varje ort har dess individer slumpats fram för urval. Detta har gjorts systematiskt genom att jag 

och min kollega fotograferat var 20:e sida i taxeringslängderna (enligt en standardiserad 

instruktion innehållandes regler för specialfall). Genom att systematiskt fotografera med 20 

sidors intervall säkerställdes frånvaro av systematiska skillnader mellan individerna som 

hamnade i urvalet. Efter att fotografierna delades in i rätt orter och län laddades de upp till ett 

moln, så att assistenter nere i Lund kunde mata in informationen till databasen. När individerna 

sedan tog plats i databasen tillskrevs de en beräknad vikt, för att korrigera urvalets relation till 

målpopulationen (länen i Sverige). Vikterna beräknades med hänsyn till orternas invånarantal, 

alltså hur många personer som individerna representerar från sin ort, och hänsyn har även tagits 

till att vi fotograferat med en intervall om 20 sidor, de individuella vikterna har således 

multiplicerats med 20. På detta sätt har vi uppskattat den totala andelen av skattebetalare i 

Sverige för respektive år. 

Samtliga invånare ingår dock inte i detta urval, sedan alla individer inte arbetade, och alla som 

arbetade inte tjänade tillräckligt för att betala skatt. För dessa individer, som inte betalade skatt, 

har folkräkningar använts för att uppskatta deras proportion i varje län. Utöver proportionerna 
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har de även, utifrån folkräkningsdata, tillskrivits yrkessektorer, med hänsyn till regionala 

skillnader inom varje län. Inkomster för dessa yrkessektorer har sedan hämtats externt från den 

Historiska lönedatabasen, så att de tilldelats faktiska löner från rätt län och rätt tidsperiod. 

De samplade reella individerna 1870 uppgår till 5462 stycken, och med uppskattade inkomster 

och viktning representerar 1870 års dataset 1 515 972 individer. De samplade reella individerna 

1900 uppgår till 16 865, och med uppskattade inkomster och viktning representerar 1900 års 

dataset 1 963 306 individer. Siffrorna 1 515 972 respektive 1 963 306 är alltså den arbetande 

befolkningen i Sverige vid respektive år. 

Bengtsson, Molinder och Prado arbetar aktivt med detta inkomstdataset, och de kommer att 

publicera ett flertal artiklar med det som underlag.2 Min uppsats är att betrakta som en 

pilotstudie på området. 

3.2. Strejkdata 

Datasetet med strejker är från början skapat av den statligt anställda ekonomen Axel Raphael 

(född 1850, död 1921). Raphael insamlade informationen om dessa strejker, vilket innefattar 

plats, deltagare, yrke, utfall (och en mängd andra variabler), genom att läsa igenom de största 

tidningarna i Sverige för åren 1859–1902.3 Raphaels undersökning omfattar framför allt 

Göteborgs-Posten, Stockholms Dagblad och SocialDemokraten. Karlsson, som skrivit en 

artikel specifikt om detta dataset, skriver att Raphael genomförde en ”komplett” genomgång av 

tidningarna för perioden ifråga.4 Detta dataset är inte perfekt, då risken finns att en del strejker 

missats vid Raphaels insamling, särskilt i kontrast till den senare och mer centrala insamlingen 

av arbetskonflikter från 1903 och framåt, och Karlsson lyfter kritiska röster av denna karaktär. 

Ytterligare kritik som kan riktas mot datasetet ifråga är att flera variabler saknar värden, 

exempelvis saknar många av observationerna uppgifter om strejkernas storlek, längd och utfall. 

Lyckligtvis spelar inte just dessa variabler en avgörande roll i min undersökning, vilket kommer 

 
2 Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with 

new micro data, 1862–1970”, Lunds universitet: Forskningsportal, 2019, 

https://portal.research.lu.se/portal/en/projects/the-swedish-transition-to-equality-income-inequality-with-new-

micro-data-18621970(d794163e-ab6e-4cc9-a0ad-4e957c078e9e).html. 
3 Tobias Karlsson, ”Strikes and Lockouts in Sweden : Reconsidering Raphael’s List of Work Stoppages 1859-

1902”, Lund Papers in Economic History. Education and the Labour Market 2019, nr 192 (2019): 1–4. 
4 Karlsson, 5–6. 
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att framgå av metodavsnittet. I forskningsläget kommer det även att ytterligare motiveras varför 

jag valt att använda just detta dataset. 

Datasetet har nyligen digitaliserats av Kerstin Enflo (LU), Tobias Karlsson (LU) och Jakob 

Molinder (UU/LU), och jag har som assistent hjälpt till med att geokoda strejkernas ortsnamn 

med koordinater.5 I detta har jag varit med och säkerställt validiteten i detta dataset. Jag har 

alltså googlat på observationernas ortsnamn och matchat dessa till koordinater, vilket 

möjliggjort exakt geografisk indelning. När vanliga ortsnamn förekommit på flera ställen i 

Sverige har jag använt variabeln om län, för att utesluta felaktiga ortsnamn. Att tolka dessa 

ortsnamn – och inte minst deras stundom uråldriga stavning – har haft avgörande effekt i 

utformningen av detta dataset. Detta är ett tydligt exempel på hur siffror i kvantitativa 

undersökningar allt som oftast vilar på tidigare kvalitativa avvägningar. Dessa kvalitativa 

bedömningar är inte oviktiga, då det är de som möjliggör kvantitativ indelning med 

variabelvärden. 

4. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för det teoretiska ramverk som behövs för att tolka 

uppsatsens beskrivande och förklarande statistik.6 Därefter kommer jag att förevisa den tidigare 

forskningen på området, som jag anser mest näraliggande knyter an till uppsatsens syfte. Jag 

kommer att avsluta detta avsnitt med att motivera varför denna uppsats har en reell 

forskningslucka att fylla.  

4.1. Ginikoefficienter 

I denna uppsats använder jag mig av ginikoefficienter för att mäta ojämlikhet, och dessa mått 

ligger sedermera till grund för mina regressionsanalyser och slutsatser, varför det är skäl att 

redogöra för vad ginikoefficienten faktiskt uttrycker. Ginikoefficienten är ett summerande 

spridningsmått för en ekonomins (vanligen ett land, en stad eller ett läns) samlade inkomster, 

och den härleds från den så kallade lorenzkurvan. Denna kurva uttrycker landets kumulativa 

inkomstandelar på Y-axeln och den samlade befolkningen enligt inkomstdeciler på X-axeln, 

vilket gör att varje inkomstdecils andel av inkomsterna kan avläsas med exakthet från kurvan 

 
5 Strejkdatasetet finns tillgängligt på Svensk Nationell Datatjänst och kan beställas utan kostnad. 
6 Den matematiska bakgrunden till regressionsanalyser, och hur dess tabeller ska tolkas, kommer ej att redogöras 

för. Detta presenterades och tenterades under kursens metoddel, varför närvarande studenter torde klara sig utan 

en sådan presentation. 
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ifråga.7 Nedan presenteras en teoretisk illustration av lorenzkurvan, med namngivna areor A 

respektive B. 

 

Figur 1. Teoretisk illustration av lorenzkurvans komposition. Area A finns markerad i grått och area B finns markerad i blått. 

Bilden är ursprungligen från Wikimedias public domain, men jag har redigerat den. 

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Economics_Gini_coefficient2.svg 

 

Av figuren ovan framgår jämlikhetslinjen (45°), alltså den linjen som uttrycker en ekonomi där 

samtliga invånare har lika stora inkomster. Allt eftersom inkomsterna sprids och blir mer 

ojämlika kommer linjen att böjas nedåt i takt med detta. En ekonomi i total ojämlikhet har alltså 

en linje som ligger vid värde 0 på Y-axeln för samtliga deciler utom decil 10 som då erhåller 

samtliga inkomster (värde 100 på Y-axeln).8 Detta innebär således att de markerade areorna A 

och B förändras i relation till den beskrivna ekonomin, så att areorna som sådana intar olika 

 
7 Erik Olsson, ”Inkomstfördelning i Stockholm 1870–1914” (Bachelor thesis, Uppsala university, 2018), 16–18, 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1220879. 
8 Max Lorenz, ”Methods of measuring the concentration of wealth”, Journal of the American Statistical 

Association 9, nr 70 (1905): 209–219. 



11 

 

värden om ekonomin är jämlik eller ojämlik. Höga värden på area B beskriver alltså en mer 

jämlik ekonomi, och det motsatta gäller för area A, så att areorna sammanfattar inkomsternas 

fördelning. Om A antar värdet 0 är ekonomin totalt jämlik och om area B antar värdet 0 är 

ekonomin totalt ojämlik.9 

Med dessa areor kan då ginikoefficienten beräknas genom att dividera area A med area A plus 

B, ergo 
𝐴𝑎

(𝐴𝑎+𝐴𝑏)
. Denna uträkning ger det summerande spridningsmått som vi kallar 

ginikoefficient, med ett värde från 0 (total jämlikhet) och 1 (total ojämlikhet).10 Det ska sägas 

att ginikoefficienten i sig självt inte avslöjar lorenzkurvans exakta form, varför den ensamt inte 

ger en detaljerad bild av inkomstfördelningen ifråga. Det är emellertid en både smidig och 

substantiell koefficient att använda för att rangordna ekonomiers relativa ojämlikhet.  

4.2. Inkomstfördelning i Sverige 

I Sverige har vi länge varit ihärdiga med att samla centralt bearbetade siffror om landets 

tillstånd. Vill man veta vad det var för väder i Stockholm den 4 maj 1872, eller hur många 

kvinnor som bodde i Flen 1902, går det att ta reda på. Detta kan sägas vara ett resultat av en 

nitisk och ordningsam statsapparat, men också av det faktum att Sverige varken varit föremål 

för krig eller revolution i modern tid. De siffror som samlats in av staten finns alltså väl 

bevarade, och tack vare vår offentlighetsprincip finns mycket att tillgå för den enskilde. Med 

anledning av detta är Sveriges historiska inkomster relativt välbeforskade, och jag ska nedan 

redogöra för en del av den forskningen, för att sedan motivera varför denna uppsats har ett 

bidrag att göra. 

Tabulerade uppgifter om svenskarnas inkomstfördelning har presenterats löpande i bland annat 

inkomstkalendrar och statistiska årsböcker, och dessa har använts av Roine och Waldenström 

för att beräkna den översta decilen och percentilens inkomstandel över tid. Denna forskning är 

förtjänstfull, men de tabulerade siffrorna kan vanligen inte brytas ner till län, kön, inkomstkällor 

eller yrken. Inte heller kan urvalet och den statliga bearbetningen av datamaterialet granskas 

närmare. Siffror av denna karaktär har funnits tillgängliga för forskning från 1900 talets början, 

varför Roine och Waldenström har kartlagt åren 1903 till 2004.11 

 
9 Hans Heggemann och Kjell Jansson, ”Att mäta inkomstfördelning”, Välfärd 2004, nr 4 (2004): 18–19. 
10 Heggemann och Jansson, 18–19. 
11 Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The evolution of top incomes in an egalitarian society: Sweden, 1903–

2004”, Journal of Public Economics 92, nr 1 (2008): 371–373. 
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Ett annat uppslag om den historiska inkomstfördelningen i Sverige är Gustafsson och 

Johanssons bidrag när de undersökte inkomsterna i Göteborg 1925–1958, och även om denna 

undersökning är väl genomförd faller den utanför uppsatsens syfte i tid och rum.12 Gustafsson 

och Johanssons undersökning är dock metodologiskt nära min uppsats, sedan deras data 

inhämtats genom att systematiskt undersöka mantalslängder (mycket likt länsräkenskaper) och 

utnyttjat dessa siffror som en representation för resten av staden under ett givet 

konfidensintervall.13 

Det ska nämnas att jag i en tidigare C-uppsats beräknade inkomstfördelningen i Stockholm 

1870–1914, med en från mantalslängder manuellt inhämtad databas om 1764 individer, men 

denna undersökning omfattar enbart Stockholms stad.14 Ännu ett uppslag är Öhngrens 

avhandling som behandlar inkomsterna i Eskilstuna 1870–1900, ytterligare en undersökning 

som matchar mitt syfte tidsmässigt.15 Öhngren (som räknat för hand) dekomponerar 

inkomsterna i Eskilstuna enligt yrken och kontrollerar även de taxerade löneuppgifterna med 

faktiska löner från historiska arbetsgivare, varpå han beräknar de taxerade uppgifternas 

medianavvikelse för varje år. Öhngren menar att avvikelsen var låg, och att den minskade över 

tid: För låga inkomster var medianavvikelsen från de faktiska inkomsterna som mest 10 % och 

för höga inkomster var den som mest 15 %.16 

4.3. Strejker i Sverige 

Arbetsinställelser, alltså både strejker och lockouts, har registrets av staten från och med 1903, 

och därefter publicerats löpande i rikets statistiska årsböcker, men detta är inte till hjälp för min 

undersökning då jag kartlägger perioden 1870–1900.17 Några som undersökt de historiska 

arbetsinställelsernas antal innan år 1903 är Korpi och Shalev, i sin studie från 1979. Korpi och 

Shalevs data presenteras i tabell 1 nedan, men i deras artikel framgår inte siffrornas ursprung.18 

I en annan artikel skriver de att deras strejkdata uppskattats med hjälp av storleken på den 

 
12 Björn Gustafsson och Mats Johansson, ”Steps toward equality: How and why income inequality in urban Sweden 

changed during the period 1925-1958”, European Review of Economic History 7, nr 2 (2003): 194–198. 
13 Gustafsson och Johansson, 191–194. 
14 Olsson, ”Inkomstfördelning i Stockholm 1870–1914”, 20. 
15 Bo Öhngren, Folk i rörelse: Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870–1900. 

(Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1974), 115–121. 
16 Öhngren, 122–132. 
17 Kungliga statistiska centralbyrån, ”Statistisk årsbok för Sverige 1950” (Stockholm: Kungliga statistiska 

centralbyrån, 1951), 221–222. 
18 Walter Korpi och Michael Shalev, ”Strikes, Industrial Relations and Class Conflict in Capitalist Societies”, The 

British Journal of Sociology 30, nr 2 (1979): 166–169. 
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nationella arbetsstyrka som inte jobbade med jordbruk, och som de skriver är detta givetvis en 

imperfekt metod.19 Enligt deras siffror framgår emellertid att arbetsinställelserna i Sverige 

ökade mycket snabbt mot slutet av 1800-talet, från en handfull till närmare 100 på bara ett par 

decennium. 

 

Tabell 1. Korpi och Shalevs data om 

antal strejker i Sverige 1865–1904. 

Årtal 
Antal 

strejker 

1865–1869 2 

1870–1874 5 

1875–1879 2 

1880–1884 5 

1885–1889 24 

1890–1894 33 

1895–1899 70 

1900–1904 138 
 

Källa: Walter Korpi och Michael Shalev, ”Strikes, Industrial Relations and Class Conflict in Capitalist Societies”, The British 

Journal of Sociology 30, nr 2 (1979): 167. 

 

Den bräckliga tillförlitligheten i dessa siffror är dock besvärande, och strejkerna går inte heller 

att bryta ner till de svenska länen. Utöver detta framgår ej hur stor andel av dessa siffror som 

motsvarar strejker respektive lockouts, och det går inte att säga hur stor andel av dessa (okänt 

antal) strejker som för arbetarna resulterade i vinst och förlust. Som vi ska se nedan finns det 

skäl att ifrågasätta Korpi och Shalevs siffror, med siffror som dessutom går att bryta upp enligt 

län, aktionstyp och utfall. 

Ytterligare data om antal strejker under uppsatsens undersökningsperiod är Dalkvists lista med 

strejker 1886–1902, vilken, liksom Raphaels lista, insamlades genom att Dalkvist läste igenom 

dagstidningar. Dalkvists strejklista, som publicerats av Karlsson, återfinns tillsammans med 

Raphaels data i tabell 2 nedan.20 I Dalkvists lista har jag raderat årtalen 1901 och 1902, eftersom 

de ligger utanför uppsatsens tidsperiod. 

 
19 Walter Korpi och Michael Shalev, ”Strikes, Power and Politics in the Western Nations, 1900–1976”, Political 

Power and Social Theory 1 (1980): 330. 
20 Karlsson, ”Strikes and Lockouts in Sweden : Reconsidering Raphael’s List of Work Stoppages 1859-1902”, 5–

6, 29. 
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Tabell 2. Jämförelse mellan Dalkvist 

och Raphaels strejkdata. 

Årtal 
Dalkvists 

strejkdata 

Raphaels 

strejkdata 

1886 12 26 

1887 4 16 

1888 12 41 

1889 22 36 

1890 107 102 

1891 37 62 

1892 16 26 

1893 32 50 

1894 18 43 

1895 46 61 

1896 50 91 

1897 90 107 

1898 134 143 

1899 62 82 

1900 104 99 

Summa 746 985 
 

Källa: Karlsson, ”Strikes and Lockouts in Sweden : Reconsidering Raphael’s List of Work Stoppages 1859-1902”, 29; 

Kerstin Enflo, Jakob Molinder, och Tobias Karlsson, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på 

svenska arbetsmarknaden 1859-1938.” Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. (Svensk nationell datatjänst, 2019), 

https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51. 

 

Av tabellen framgår att Dalkvists lista har ett större bortfall, varför Raphaels lista är att föredra 

för min undersökning. Karlsson har poängterat att Dalkvist och Raphaels strejkdata är starkt 

korrelerade, vilket kan sägas styrka den historiska korrektheten i den trend som deras data 

beskriver.21 Denna korrelation presenteras i figur 2 nedan, med antal strejker på Y-axeln och 

årtal på X-axeln, och det framgår även av denna figur att Raphaels lista innehåller flest strejker. 

Observera att figuren enbart innehåller en mätpunkt per år, och att dessa mätpunkter har 

markerats. 

 
21 Karlsson, 7. 
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Utöver det ringa bortfallet är ännu en av styrkorna med Raphaels data att det går att bryta upp 

strejkerna enligt län, och efter Enflo, Karlsson och Molinders databehandling går det även att 

placera in strejkerna geografiskt inom länen.22 Enflo, Karlsson och Molinder har dekomponerat 

Raphaels strejklista enligt strejkernas utfall, län, geografiska läge samt om de ägde rum på 

landsbygden eller i en stad.23 Detta har inte presenterats tidigare, och jag kommer jag att utnyttja 

denna länsvisa indelning av strejkerna i uppsatsens regressionsanalys. 

 
22 Kerstin Enflo, Jakob Molinder, och Tobias Karlsson, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv 

på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938.” Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. (Svensk nationell 

datatjänst, 2019), https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51. 
23 Enflo, Karlsson, och Molinder, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden – ett regionalt perspektiv på den svenska 

arbetsmarknaden”, 6–8. 
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Figur 2. Grafisk jämförelse mellan Dalkvist och Raphaels strejkdata 1886–1900. Observera mätpunkterna för 

varje årtal. Källa: Karlsson, ”Strikes and Lockouts in Sweden : Reconsidering Raphael’s List of Work Stoppages 

1859-1902”, 29; Kerstin Enflo, Jakob Molinder, och Tobias Karlsson, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett 

regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938.” Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. 

(Svensk nationell datatjänst, 2019), https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51. 



16 

 

4.4. Sammanfattning 

Inkomstfördelningen i Sverige är relativt välbeforskad, men det nya datasetet med mikrodata 

tillför en ny dimension till tidigare data, och dessutom går det längre bak än de siffror som 

tidigare funnits tillgängliga. Genom att ha varit med vid insamling av detta dataset har jag 

försäkrat mig om att urvalet utförts på ett korrekt sätt. 

Det finns tidigare uppslag om historiska strejker i Sverige, och även om det i en C-uppsats inte 

är möjligt att redogöra för ett allomfattande forskningsläge menar jag att uppsatsen har en lucka 

att fylla. Detta på grund av att Raphaels lista, med bättre källförankring och mindre bortfall än 

tidigare listor, möjliggör för länsvis indelning av strejkerna. Med denna länsvisa indelning kan 

jag genomföra min regressionsanalys, för att se hur strejkerna påverkat inkomstfördelningen. 

Även i detta dataset med strejker har jag haft en inblick under databehandlingen, då jag som 

tidigare nämnts hjälpt till att geokoda koordinater till strejkernas ortsnamn. 

 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att förklara och synliggöra de metodologiska överväganden som jag 

gjort under undersökningens gång. Först redogör jag för bearbetningen av dataseten och sedan 

för mina beräkningar. 

5.1. Bearbetning av data 

Till att börja med ska sägas att all bearbetning av data har genomförts i Stata och Excel, och de 

koder som jag använt för att behandla dataseten i Stata finns att tillgå i uppsatsens appendix. 

Med detta sagt beskrivs nedan hur dataseten behandlats, och detta görs i syfte att underlätta 

reliabilitetsprövning. 

För inkomstdatasetet har jag: 

1. Raderat observationer som saknar vikt. Dessa observationer är ett resultat av misstag 

från assistenterna som matat in siffrorna. För de båda åren rör det sig om sammanlagt 

14 observationer av totalt 22 327, vilket motsvarar 0,06 %.  
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2. Genererat variabler för varje län, och tillskrivit dem länens befolkningsandel i 

decimalform. Variablerna är namngivna popshare1, popshare2, popshare3 och så 

vidare. Detta gjorde jag i Excel, med data från Statistisk årsbok för Sverige 1921.24 

3. Fördelat in de uppskattade inkomsterna enligt länens befolkningsstorlek, och givit de 

nya vikter som är anpassade länens befolkningsandel. Jag har fört ihop det 

ursprungliga datasetet med ett nytt, där det nya innehåller de nya vikterna. Här har jag 

dock inte haft tid att ta hänsyn till regionala skillnader på arbetsmarknaden, utan 

löntagarna har istället förts in i länen med hänsyn till befolkningsantal. 

4. Avrundat de nya vikterna till närmaste heltal. 

5. Kombinerat värdena för de inkomster som finns med i urvalet och för de uppskattade. 

6. Beräknat länsvisa inkomstandelar för de två könen. 

7. Vid detta steg var inkomstdatasetet färdigbehandlat, och de beräkningar som jag gjort 

därefter (ginikoefficienter, regressionsanalyser och så vidare) har inte ändrat datasetet 

utan enbart utnyttjat det. 

 

För strejkdatasetet har jag: 

 

1. Rensat bort alla aktionstyper utom strejker (den överväldigande majoriteten var 

strejker). 

2. Raderat alla år före 1870 och efter 1900. 

3. Ändrat alla orts- och länsnamn till gemener. 

4. Infört en variabel med siffran 1 för varje observation. 

5. Raderat en observation med countycode ”-15”, som ej hör hemma i län 15. 

6. Raderat en observation som saknade countycode. 

7. Skapat en dummyvariabel för vinster, där både utfallet ”vinst” och ”kompromiss” 

kodats som en vinst. 

8. Ersatt saknade utfallsvärden (ca 50 %) med medelvärdet för vinstdummyn. Detta är en 

bristfällig metod för att fylla i saknade värden, men lyckligtvis är inte denna variabel 

avgörande för mina regressionsanalyser.25 

9. Listat antalet vinster för varje län. 

När de båda dataseten var färdigbehandlade sparade jag de var för sig och sammanfogade dem 

till ett kombinerat dataset, och detta dataset är länsvis sorterat. 

5.2. Beräkningar 

Mina beräkningar började med att jag sammanställde den beskrivande statistiken, från de båda 

dataseten. Detta innefattar befolkningsandel per län, de två könens inkomstandelar för 

respektive år, antal strejker per år samt länens strejkkoncentration. Denna strejkkoncentration 

är beräknad genom att dividera ett läns antal strejker med länets invånarantal år 1900, och dessa 

 
24 Kungliga statistiska centralbyrån, ”Statistisk årsbok för Sverige 1921” (Stockholm: Kungliga statistiska 

centralbyrån, 1921), 6–7. 
25 Variabeln om den länsvisa strejkkoncentrationen (utan hänsyn till vinst) är viktigare, än den om 

vinstkoncentration, i mina regressionsanalyser, och där har inte saknade värden behövt fyllas i. 
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invånarantal är hämtade från Statistisk årsbok för Sverige 1921.26 På samma sätt har jag 

beräknat länens vinstkoncentration genom att dividera samtliga (för arbetarna) vunna strejker 

med länens invånarantal. Därefter har jag beräknat ginikoefficienterna för samtliga län, och 

detta har gjorts med ett Stata-plugin som heter ”ineqdeco”. Ginikoefficienten för hela Sverige 

har kontrollräknats manuellt i Excel, för att säkerställa att ”ineqdeco” räknat rätt. 

Som kontrollvariabel i mina regressionsanalyser har jag dessutom beräknat en länsvis 

industrialiseringsgrad. Denna variabel har beräknats genom att dividera antalet länsvisa 

industriarbetare år 1911 med länens invånarantal för år 1900. Anledningen till att jag använt 

siffror från 1911 för antalet industriarbetare är att det var de närmaste siffrorna som jag lyckades 

hittade på internet, och jag har inte haft tid att leta upp mer exakta siffror i arkiv. De siffror som 

jag använder är hämtade från Kommerskollegiums årsberättelse för 1911 års industri.27 Denna 

tidsmässiga diskrepans om 11 år är inte att föredra, men den måste anses vara överkomlig för 

en undersökning av denna ringa magnitud och tidsram. Vad validiteten avser kategorin som 

sådan menar jag att antalet industriarbetare är en god operationalisering av ett läns 

industrialiseringsgrad, klart bättre än exempelvis industrins producerade värde, då det senare är 

avhängigt ekonomiska trender och tillfälliga prisnivåer. Jag har inte logaritmerat antalet 

arbetare i industrin, med hänvisning till att varje ytterligare arbetare i industrin torde tillföra 

lika mycket arbetsförmåga, även om fler anställda i teorin kan ge både avtagande avkastning 

och marginalnytta på sikt. Jag anser det vara tillräcklig behandling att dividera antalet länsvisa 

arbetare i industrin med respektive läns invånarantal för år 1900. 

När den beskrivande statistiken var färdigformaterad utförde jag mina regressionsanalyser, och 

det gjorde jag med Statas inbyggda funktion för linjär regressionsanalys.28 Jag har utfört 

analyserna utan särskilda tillval, jag har inte behandlat datamaterialet ytterligare, och jag har 

inte interpolerat fram någon av mätpunkterna. Samtliga regressionsanalyser är kontrollräknade 

i statistikprogrammet R, med hjälp av R commander. De siffror som använts i 

regressionsanalyserna presenteras i tabeller nedan, varför den som vill kan kontrollera 

analyserna på egen hand. Det ska påpekas att regressionsanalyserna baseras på relativt få 

observationer, eftersom variablerna är strukturerade länsvis, men varje siffra i sig representerar 

 
26 Kungliga statistiska centralbyrån, ”Statistisk årsbok för Sverige 1921”, 6–7. 
27 Kommerskollegium, ”Industri: Berättelse för år 1911 av Kommerskollegium” (Stockholm: Sveriges officiella 

statistik, 1913), 132. 
28 Samtliga av mina regressionsanalyser har av naturliga skäl varit linjärt formaterade, då ingen av variablerna kan 

sägas skapa en andragrads-effekt. 
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en väldig mängd data och jag anser att länsvis kategorisering är det mest adekvata för att kunna 

undersöka hela Sverige. 

6. Undersökning 

Här påbörjas uppsatsens undersökning, varför vi nu ska bekanta oss med den beskrivande 

statistiken och resultatet av mina beräkningar. Till att börja med ska vi, för att skapa en 

kontextuell inblick i tidsperiodens arbetsmarknad, titta på skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Som framgår av tabell 3 var männen starkt överrepresenterade bland lönearbetarna, så att 

73,2 % av samtliga lönearbetare var män år 1870, och 30 år senare var samma siffra 72,5 %. 

Kvinnornas antal gick från att vara 26,8 % år 1870 till 27,5 % år 1900. Även om antalet 

lönearbetare ökade snabbt, från 1,5 miljoner år 1870 till nära 2 miljoner år 1900, hölls alltså 

proportionerna mellan könen förhållandevis stadigvarande.29 

 

Tabell 3. Andelen män och kvinnor 

av Sveriges löntagare år 1870 och 1900.  

1870 1900 
Kön 

Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Män 1 109 295 73,2 1 422 955 72,5 

Kvinnor 406 677 26,8 540 351 27,5 

Summa 1 515 972 100 1 963 306 100 
 

Källa: Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with new 

micro data, 1862–1970: Preliminary Estimates of the Distribution of Income in Sweden in 1870 and 1900” (Lunds universitet, 

2019). 

Vidare i tabell 4 visas könens inkomstandelar på den nationellt aggregerade nivån, för 

respektive år. Av jämförelse med tabell 3 går det att skönja att männen hade en inkomstandel 

som var större än deras faktiska andel på arbetsmarknaden, och tvärtom hade kvinnorna en 

oproportionellt låg inkomstandel i förhållande till deras relativa antal på arbetsmarknaden. Den 

faktiska skillnaden mellan alla kvinnor och alla män var säkerligen ännu större, då detta urval 

enbart innefattar den lönearbetande befolkningen. Värt att poängtera är dock att de arbetande 

kvinnornas inkomstandel ökade med drygt 2 procentenheter under dessa 30 år, varför männens 

inkomstandel följdriktigt sjönk med lika många procentenheter under samma period. 

 
29 Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with 

new micro data, 1862–1970: Preliminary Estimates of the Distribution of Income in Sweden in 1870 and 1900” 

(Lunds universitet, 2019). 
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Tabell 4. Nationella inkomstandelar för respektive kön 

år 1870 och 1900. 

Kön Andel 1870 (%) Andel 1900 (%) 

Män 84,9 82,4 

Kvinnor 15,1 17,6 

Summa 100 100 
 

Källa: Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with new 

micro data, 1862–1970: Preliminary Estimates of the Distribution of Income in Sweden in 1870 and 1900” (Lunds universitet, 

2019). 

Siffrorna ovan är aggregerade, men det kan också vara skäl att presentera männen och 

kvinnornas länsvisa inkomstandelar. Denna uppdelning enligt kön och län återfinns nedan i 

tabell 5, och trots att det är en stor och svåröverblickbar tabell har jag valt att publicera den av 

följande anledning: Jag har i denna uppsats inte haft tid att utföra regressionsanalyser med dessa 

länsvisa siffror för könens inkomstandelar, men här nedan presenteras de färdigformaterade. 

Med dessa siffror kan den som känner sig manad utföra egna analyser, samtidigt som denna 

tabell utgör en adekvat kontext till mitt eget syfte. 

Innan vi bekantar oss med siffrorna i tabell 5 bör det poängteras att det åren 1870–1900 fanns 

24 län i Sverige, till skillnad från dagens 21. Under denna period klassades även Stockholms 

stad som ett eget län, varför statistiken från denna period presenterade Stockholms län och 

Stockholms stad separat. Jag har dock valt att presentera Stockholm län och Stockholms stad 

tillsammans som ett län, då detta underlättar vid jämförelse med strejkdatasetet. 

Med detta sagt visar tabell 5 de länsvisa inkomstandelarna för de båda könen, och även om det 

finns en viss spridning mellan länen är den inte särskilt stor. Den lägsta inkomstandelen år 1870 

erhölls av kvinnorna i Västerbottens län, med en andel på 12,8 %, och den största andelen för 

samma år återfanns då givetvis hos männen i Västerbotten med en andel på 87,2 %. Kvinnornas 

största inkomstandel för år 1870 hittades i Värmlands län, med en andel på 16,7 %. Den lägsta 

inkomstandelen för 1900 års kvinnor, på 15,4 %, erhölls av kvinnorna på gotland, och de 

gotländska männen erhöll då 84,6 % av länets samlade inkomster. Den högsta kvinnliga 

inkomstandelen under hela tidsperioden återfanns i Göteborgs och Bohus län år 1900, där de 

fick 20 % av inkomsterna medan männen erhöll 80 %.  
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Tabell 5. Inkomstandelar mellan könen för samtliga län, år 1870 och 1900. 

Länsnamn 
Kvinnors andel 

1870 (%) 

Mäns andel 

1870 (%) 

Kvinnors andel 

1900 (%) 

Mäns andel 

1900 (%) 

Stockholms län + stad 16,6 83,4 18,5 81,5 

Uppsala län 15,0 85,0 16,9 83,1 

Södermanlands län 14,4 85,6 16,4 83,6 

Östergötlands län 14,4 85,6 17,3 82,7 

Jönköpings län 15,9 84,1 16,5 83,5 

Kronobergs län 13,5 86,5 17,2 82,8 

Kalmar län 16,5 83,5 18,4 81,6 

Gotlands län 13,4 86,6 15,4 84,6 

Blekinge län 14,9 85,1 16,8 83,2 

Kristianstads län 14,7 85,3 17,4 82,6 

Malmöhus län 15,4 84,6 17,0 83,0 

Hallands län 15,7 84,3 17,3 82,7 

Göteborgs och Bohus län 14,2 85,8 20,0 80,0 

Älvsborgs län 15,7 84,3 17,3 82,7 

Skaraborgs län 14,2 85,8 16,7 83,3 

Värmlands län 16,7 83,3 17,5 82,5 

Örebro län 15,4 84,6 18,2 81,8 

Västmanlands län 15,1 84,9 16,9 83,1 

Kopparbergs län 16,3 83,7 18,2 81,8 

Gävleborgs län 15,4 84,6 17,6 82,4 

Västernorrlands län 14,1 85,9 16,9 83,1 

Jämtlands län 13,3 86,7 17,4 82,6 

Västerbottens län 12,8 87,2 18,2 81,8 

Norrbottens län 15,4 84,6 18,1 81,9 
 

Källa: Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with new 

micro data, 1862–1970: Preliminary Estimates of the Distribution of Income in Sweden in 1870 and 1900” (Lunds universitet, 

2019). 

Efter att ha inspekterat könens inkomstandelar är det nu tid att gå vidare till de länsvisa 

ginikefficienterna. Som jag förklarat tidigare i uppsatsen är ginikoefficienten ett 

summeringsmått för en ekonomis grad av ojämlikhet, och ju högre koefficienten är (max 1, 

minst 0) desto mer ojämlikt fördelade är ekonomins inkomster. De ginikoefficienter som anges 

i tabell 6 nedan har jag använt i mina regressionsanalyser, och anledningen till att jag skrivit ut 

hela 4 decimaler är för att utomstående ska kunna kontrollera mina analyser med tillräcklig 

precision. Ginikoefficienterna i fråga finns i tabell 6, och även här har jag slagit ihop 

Stockholms län med Stockholms stad, och längst ner visas de nationella koefficienterna.30 Som 

 
30 Observera att uträkningen för de nationella koefficienterna härleds från egna lorenzkurvor. En nationell 

koefficient är alltså inte nödvändigtvis detsamma som medelvärdet av alla länens enskilda koefficienter, även om 

medelvärdet av naturliga skäl ligger nära denna koefficient. 
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framgår av tabellen minskar ginikoefficienterna i samtliga 24 län, men i vissa län, exempelvis 

Jönköpings län, var förändringen försumbar. 1870 års lägsta ginikoefficient på 0,4258 fanns i 

Jämtlands län och den överlägset högsta på 0,5488 fanns i Skaraborgs län. 1900 års lägsta 

koefficient på 0,3669 var belägen i Örebro län och den högsta koefficienten på 0,4441 fanns i 

Göteborgs och Bohus län. Som ni kan se, och som kommer att framgå av regressionsanalyserna, 

är inte dessa ginikoefficienter särskilt väl korrelerade. Den inkomstfördelning som syns år 1900 

tycks alltså inte vara helt historiskt spårbunden den tidigare ojämlikheten, varför någon extern 

faktor mycket väl kan ha påverkat den nya fördelning som vi kan se år 1900. 

Tabell 6. Ginikoefficienter för samtliga län, och på 

aggregerad nationell nivå, år 1870 och 1900. 

 

Länsnamn  
Länskod Gini 1870 Gini 1900 

Stockholms län + stad 1 0,4813 0,4103 

Uppsala län 2 0,4559 0,3955 

Södermanlands län 3 0,4616 0,3917 

Östergötlands län 4 0,4776 0,3780 

Jönköpings län 5 0,4295 0,4262 

Kronobergs län 6 0,4437 0,3810 

Kalmar län 7 0,4430 0,3687 

Gotlands län 8 0,4660 0,3908 

Blekinge län 9 0,4704 0,3927 

Kristianstads län 10 0,4307 0,3856 

Malmöhus län 11 0,4829 0,4072 

Hallands län 12 0,4335 0,3749 

Göteborgs och Bohus län 13 0,4954 0,4441 

Älvsborgs län 14 0,4498 0,3855 

Skaraborgs län 15 0,5488 0,3820 

Värmlands län 16 0,4447 0,3792 

Örebro län 17 0,4451 0,3669 

Västmanlands län 18 0,4565 0,3793 

Kopparbergs län 19 0,4384 0,3757 

Gävleborgs län 20 0,4397 0,3943 

Västernorrlands län 21 0,4706 0,3890 

Jämtlands län 22 0,4258 0,3755 

Västerbottens län 23 0,4816 0,3758 

Norrbottens län 24 0,4753 0,3858 

Hela Sverige n/a 0,4664 0,3931 
 

Källa: Erik Bengtsson, Jakob Molinder, och Svante Prado, ”The Swedish transition to equality: income inequality with new 

micro data, 1862–1970: Preliminary Estimates of the Distribution of Income in Sweden in 1870 and 1900” (Lunds universitet, 

2019). 
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I nästa tabell som jag vill presentera (tabell 7) finns befolkningsstatistik för år 1900, och denna 

har som sagt använts för att beräkna strejkkoncentrationen, vinstkoncentrationen och 

industrialiseringsgraden för respektive län. Anledningen till att enbart 1900 års befolkning finns 

angiven är att jag har behövt dividera strejkerna, strejkvinsterna och industriarbetarnas antal 

med en siffra per län. Jag hade kunnat välja ett medelvärde mellan 1870 och 1900, men detta 

hade inneburit att jag dividerade reella tal med artificiella tal. Jag landade i att använda 1900 

års befolkningsdata eftersom denna innefattar många invånare som ändå redan levde vid år 

1870. Den befolkningsdata som jag använder är hämtad ur Statistisk årsbok för Sverige 1921, 

och siffrorna som sådana bjuder inte på särskilt stora överraskningar.31 Värt att nämna är dock 

att Malmöhus var ett välbefolkat län under denna period, med en befolkningsandel på 8 %, och 

enbart Stockholms län plus Stockholms stad hade en större andel på 9,2 %. Det län som hade 

den minsta befolkningsandelen var Gotland, där enbart 1 % av landets invånare var bosatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Kungliga statistiska centralbyrån, ”Statistisk årsbok för Sverige 1921”, 6–7. 
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Tabell 7. Länsvisa data över befolkningen i de svenska 

länen samt respektive läns befolkningsandel år 1900. 

Länsnamn Länskod 
Befolkning 

1900 

Befolkningsandel 

1900 (%) 

Stockholms län + stad 1 473 476 9,2 

Uppsala län 2 123 863 2,4 

Södermanlands län 3 167 428 3,3 

Östergötlands län 4 279 449 5,4 

Jönköpings län 5 203 036 4,0 

Kronobergs län 6 159 124 3,1 

Kalmar län 7 227 625 4,4 

Gotlands län 8 52 781 1,0 

Blekinge län 9 146 302 2,8 

Kristianstads län 10 219 166 4,3 

Malmöhus län 11 409 304 8,0 

Hallands län 12 141 688 2,8 

Göteborgs och Bohus län 13 337 175 6,6 

Älvsborgs län 14 279 514 5,4 

Skaraborgs län 15 241 069 4,7 

Värmlands län 16 254 284 5,0 

Örebro län 17 194 924 3,8 

Västmanlands län 18 148 271 2,9 

Kopparbergs län 19 217 708 4,2 

Gävleborgs län 20 238 048 4,6 

Västernorrlands län 21 232 311 4,5 

Jämtlands län 22 111 391 2,2 

Västerbottens län 23 143 735 2,8 

Norrbottens län 24 134 769 2,6 

Hela Sverige n/a 5 136 441 100 
 

Källa: Kungliga statistiska centralbyrån, ”Statistisk årsbok för Sverige 1921” (Stockholm: Kungliga statistiska centralbyrån, 

1921), 6–7. 

 

I tabell 8 nedan redovisas den summerade sammanfattningen av strejkdatasetet. I denna tabell 

syns inte längre orterna, eller de individuella värdena för respektive variabel, sedan jag har 

summerat samtliga strejker inom varje län. Som tabellen visar strejkades det mest i Malmöhus 

län, med 246 strejker under dessa 30 år, tätt följt av Stockholms län plus stad med 211 strejker. 

Minst strejkades det i Gotlands län, med enbart 6 strejker under hela perioden. Som vi kan se i 

nästa kolumn innebär detta dock inte nödvändigtvis att strejkkoncentrationen var lägst på 

Gotland, och denna strejkkoncentration är beräknad genom att dividera antalet strejker med 

länets invånarantal. Högst strejkintensitet på 0,0601 var det i Malmöhus län och lägst 

strejkintensitet på 0,0039 var det i Älvsborgs län. På samma sätt har jag beräknat 

vinstkoncentrationen, genom att dividera antalet vinster med länens invånarantal, och ett 
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liknande mönster kan skönjas för vinstkoncentrationen. Malmöhus län hade högst 

vinstkoncentration på 0,0479 och Älvsborgs län hade lägst vinstkoncentration på 0,0018. En 

förklaring till detta kan vara att det strejkades mer i län där arbetarna visste att det var enklare 

att få igenom sina krav, och vice versa. Detta mönster är dock inte nationellt givet, då det fanns 

en del skillnader i rangordningen mellan strejk- och vinstkoncentrationen. Genom att jämföra 

dessa fyra kolumner står det dock klart att en majoritet av alla strejker faktiskt resulterade i 

vinst för arbetarna, och detta är ytterligare en anledning till att dividera antalet vinster med just 

länens invånarantal. 

Tabell 8. Länsvisa siffror över antal strejker, strejkkoncentration, antal vinster och 

vinstkoncentration i Sverige 1870–1900.  

Länsnamn Länskod 
Antal 

strejker 

Strejk-

koncentration 

Antal 

vinster 

 

Vinst-

koncentration 

 

Stockholms län + stad 1 211 0,0446 170,2 0,0359 

Uppsala län 2 26 0,0210 20,9 0,0168 

Södermanlands län 3 33 0,0197 27,5 0,0164 

Östergötlands län 4 82 0,0293 64,6 0,0231 

Jönköpings län 5 29 0,0143 21,9 0,0108 

Kronobergs län 6 15 0,0094 12,0 0,0075 

Kalmar län 7 14 0,0062 10,2 0,0045 

Gotlands län 8 6 0,0114 5,1 0,0097 

Blekinge län 9 27 0,0185 21,4 0,0147 

Kristianstads län 10 24 0,0110 19,4 0,0089 

Malmöhus län 11 246 0,0601 196,2 0,0479 

Hallands län 12 19 0,0134 15,4 0,0109 

Göteborgs och Bohus län 13 95 0,0282 70,2 0,0208 

Älvsborgs län 14 11 0,0039 5,1 0,0018 

Skaraborgs län 15 10 0,0041 5,1 0,0021 

Värmlands län 16 23 0,0090 17,9 0,0070 

Örebro län 17 31 0,0159 22,6 0,0116 

Västmanlands län 18 16 0,0108 13,2 0,0089 

Kopparbergs län 19 18 0,0083 12,2 0,0056 

Gävleborgs län 20 40 0,0168 30,5 0,0128 

Västernorrlands län 21 55 0,0237 41,1 0,0177 

Jämtlands län 22 8 0,0072 7,3 0,0066 

Västerbottens län 23 7 0,0049 4,1 0,0029 

Norrbottens län 24 22 0,0163 14,9 0,0110 
 

Källa: Kerstin Enflo, Jakob Molinder, och Tobias Karlsson, ”Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på 

strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938.” Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. (Svensk nationell datatjänst, 

2019), https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51. 
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Jag har använt siffrorna från tabell 8 i mina regressionsanalyser, och i den första analysen ville 

jag förklara spridningen av ginikoefficienterna år 1900, och mina oberoende variabler var 

strejkkoncentration, ginikoefficienter år 1870 och vinstkoncentration. Som vi såg i tabell 6 

minskade den aggregerade ojämlikheten i Sverige 1870–1900, men 1870 och 1900 års 

ginikoefficienter var inte särskilt korrelerade. Det kan alltså ha varit externa faktorer som 

påverkade ojämlikhetens nya fördelning. 

I tabell 9 finns fyra modeller, först tre bivariata med enbart två variabler vardera och sedan en 

fjärde multivariat modell med tre variabler. I den första modellen testas 1900 års 

ginikoefficienter (Y) med strejkkoncentrationen (X), och utfallet är en positiv b-koefficient på 

0,712 med stark signifikans. Detta resultat innebär alltså att för varje gång strejkkoncentrationen 

ökar med ett stiger också det förväntade värdet på ginikoefficienten med 0,712 skalsteg. Detta 

kan tyckas vara motsägelsefullt, att strejkerna skulle göra länen mer ojämlika, men 

strejkkoncentrationen behåller ett signifikant p-värde även i modell två där det kontrolleras för 

1870 års ginikoefficienter. 

För att utforska detta samband ytterligare, och för att undvika störande data, testade jag att 

exekvera modell tre och fyra. I dessa modeller särskiljer jag på strejkernas utfall, för att se hur 

de vunna strejkerna påverkade fördelningen av 1900 års ginikoefficienter. I modell tre ger även 

detta en positiv b-koefficient, starkare än i modell ett men med svagare signifikans. I modell 

fyra kontrollerar jag återigen för ginikoefficienterna år 1870, och vinstkoncentrationen får 

behålla en stark b-koefficient och sin signifikans p<0,05. Av dessa modeller att döma ökade 

den länsvisa ojämlikheten i takt med både antalet strejker och vunna strejker (i relation till 

befolkningen).  
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Tabell 9. Regressionsanalys för förklaring av 1900 års ginikoefficienter, 

med modell 1–4. 

  (1) (2) (3) (4) 
 Gini 1900 Gini 1900 Gini 1900 Gini 1900 

          

Strejkkoncentration 0,712*** 0,674** 
  

 

  

(0,247) (0,262) 
  

Gini 1870 
 

0,068 
 

0,080 

 

  

 
(0,127) 

 
(0,127) 

Vinstkoncentration 
  

0,856** 0,805** 

 

  

  
(0,310) (0,324) 

Konstant 0,377*** 0,346*** 0,378*** 0,342*** 
 (0,005) (0,057) (0,005) (0,057) 
     

Observationer 24 24 24 24 

Justerat R2 0,241 0,216 0,224 0,202 

Standardfel visas i parenteser, varför koefficienternas t-värden kan beräknas. 

Decimaler har reducerats till tre stycken. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
 

 

Resultaten från tabell 9 kan kritiseras, både intuitivt och teoretiskt, varför vi också ska testa 

dess faktiska hållbarhet. Således ska vi undersöka om dessa resultat håller för kontroll av en 

ytterligare variabel, närmare bestämt länens industrialiseringsgrad. I tabell 10 har jag listat 

samtliga läns antal industriarbetare för år 1911 (vilket förklaras i metodavsnittet), och dessa har 

sedan dividerats med länens invånarantal. På detta sätt skapas en länsvis variabel om 

industrialiseringsgrad som går att inkorporera i mina regressionsanalyser. Klart högst 

industrialiseringsgrad hade Stockholms län plus stad, och därefter kom Göteborg och Bohus 

län tätt följt av Malmöhus län. Lägst grad av industrialisering fanns i Västerbottens län och näst 

lägst fanns i Norrbotten. 
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Tabell 10. Länsvisa antal industriarbetare år 1911 samt länens beräknade 

industrialiseringsgrad. 

 

Länsnamn  
Länskod Industriarbetare Industrialiseringsgrad 

Stockholms län + stad 1 30 868 0,06519 

Uppsala län 2 2613 0,02110 

Södermanlands län 3 7076 0,04226 

Östergötlands län 4 10 244 0,03666 

Jönköpings län 5 5797 0,02855 

Kronobergs län 6 428 0,00269 

Kalmar län 7 3108 0,01365 

Gotlands län 8 346 0,00656 

Blekinge län 9 3482 0,02380 

Kristianstads län 10 1726 0,00788 

Malmöhus län 11 19 710 0,04815 

Hallands län 12 2091 0,01476 

Göteborgs och Bohus län 13 16 765 0,04972 

Älvsborgs län 14 7144 0,02556 

Skaraborgs län 15 4127 0,01712 

Värmlands län 16 3359 0,01321 

Örebro län 17 3347 0,01717 

Västmanlands län 18 3845 0,02593 

Kopparbergs län 19 860 0,00395 

Gävleborgs län 20 5789 0,02432 

Västernorrlands län 21 1460 0,00628 

Jämtlands län 22 310 0,00278 

Västerbottens län 23 280 0,00195 

Norrbottens län 24 305 0,00226 
 

Källa: Kommerskollegium, ”Industri: Berättelse för år 1911 av Kommerskollegium” (Stockholm: Sveriges officiella statistik, 

1913), 132. 

 

Med tidigare regressionsanalys i beaktning är det skäl att först undersöka utifall det är graden 

av industrialisering som påverkar länens strejkkoncentration, och detta görs i tabell 11 nedan. I 

denna tabell erhåller industrialiseringsgraden en b-koefficient på 0,567 och en signifikansnivå 

på p<0,01. Detta är ett synnerligen lågt p-värde, och i kombination med en både logisk tidsföljd 

och mekanism kan vi utifrån denna analys utläsa att en hög industrialiseringsgrad ger höga 

förväntade värden i ett läns strejkkoncentration, även när vi dividerat med antal invånare. 

Notera även de höga R2-värdena, för förklarad total variation hos Y-variabeln.32 Detta resultat 

räcker dock inte som försvarbar orsaksprövning, och ännu har inte industrialiseringsgraden 

testats i en modell med ginikoefficienter. 

 
32 Eftersom denna tabell enbart innehåller en bivariat analys har jag bifogat både R2 och justerat R2. 
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Tabell 11. Regressionsanalys för förklaring av den 

länsvisa strejkkoncentrationen med modell 5. 

 (5) 

Strejkkoncentration 

    

Industrialiseringsgrad 0,567*** 

 

  

(0,110) 

Konstant 0,005* 
 (0,003) 
  

Observationer 24 

Ej justerat R2 0,546 

Justerat R2 0,526 

Standardfel visas i parenteser, varför koefficienternas t-

värden kan beräknas. Decimaler har reducerats till tre 

stycken. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

I tabell 9 utfördes regressionsanalyser där strejkkoncentrationen testades som oberoende 

variabel för förklaring av spridningen bland 1900 års ginikoefficienter. I dessa analyser erhöll 

strejkkoncentrationen positiva b-koefficienter och p-värdet översteg inte 0,05 när det 

kontrollerades för 1870 års ginikoefficienter. I tabell 11 testades industrialiseringsgraden som 

förklaring av strejkkoncentrationen, och detta gav en positiv b-koefficient och ett p-värde som 

var mindre än 0,01. Om vi förutsätter att industrialiseringsgraden är den bakomliggande 

variabeln, som påverkar både strejkkoncentrationen och fördelningen av 1900 års 

ginikoefficienter, kan vi förutsäga att strejkkoncentrationen ska tappa sin styrka och signifikans 

när den i förklaringen av 1900 års ginikoefficienter kontrolleras för industrialiseringsgraden. 

I tabell 12 testas industrialiseringsgraden som oberoende variabel i förklaring av 1900 års 

ginikoefficienter. I samtliga tre modeller tillskrivs industrialiseringsgraden en stark b-

koefficient och signifikanta p-värden, som i alla modeller är lägre än 0,05. När 

industrialiseringsgraden och strejkkoncentrationen testas samtidigt i modell 7 och 8 tappar den 

senare sin starka b-koefficient (relativt tidigare analyser) samtidigt som dess signifikans 

förvinner helt när p-värdet överstiger 0,1. 
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Tabell 12. Regressionsanalys för förklaring av 1900 års 

ginikoefficienter med modell 6–8.  

  (6) (7) (8) 
 Gini 1900 Gini 1900 Gini 1900 

        

Industrialiseringsgrad 0,653*** 0,580** 0,571** 

 

 

  

(0,184) (0,259) (0,269) 

Gini 1870 0,028 
 

0,024 

 

  

(0,116) 
 

(0,119) 

Strejkkoncentration 
 

0,153 0,149 

 

  

 
(0,337) (0,346) 

Konstant 0,363*** 0,374*** 0,363*** 
 (0,053) (0,005) (0,054) 
    

Observationer 24 24 24 

Justerat R2 0,354 0,359 0,328 

Standardfel visas i parenteser, varför koefficienternas t-värden kan 

beräknas. Decimaler har reducerats till tre stycken. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

De tre regressionsanalyserna, i tabell 9, 11 och 12, är tillsammans ett starkt statistiskt argument 

för att länens industrialiseringsgrad var den bakomliggande variabeln i förklaring av variation 

i både strejkkoncentrationen och 1900 års ginikoefficienter. Industrialiseringsgraden behåller 

sin styrka och signifikans i samtliga analyser, även när den kontrolleras för två andra relevanta 

oberoende variabler. Vad strejkkoncentrationen avser kan vi utifrån dessa analyser inte 

tillskriva den någon statistiskt säkerställd påverkan på inkomstfördelningen. Framtida studier 

bör dock undersöka detta närmare, och tabellerna i denna uppsats kan användas för detta. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka inkomstfördelningen i Sverige 1870–1900, 

samt strejkers påverkan på denna inkomstfördelning i de svenska länen. Jag har även haft för 

avsikt att kontrollera denna påverkan för graden av industrialisering i respektive län. Den 

beskrivande statistik som jag presenterat visar att inkomsterna under denna period blev mer 

jämlikt fördelade både nationellt och i samtliga län, och inkomstandelarna mellan könen 

minskade också i alla län. Emellertid var inte 1870 års ginikoefficienter korrelerade 1900 års 

ginikoefficienter, och de mest ojämlika länen år 1900 var dessutom generellt de mest 

strejkintensiva. Denna strejkkoncentration uppvisade signifikant samband med fördelningen av 

1900 års ginikoefficienter, men i kompletterande analyser visade sig detta vara ett spuriöst 

samband. Den bakomliggande variabeln, som påverkade både strejkkoncentrationen och 1900 

års ginikoefficienter, var industrialiseringsgraden. När denna industrialiseringsgrad ökade kom 

också de förväntade värdena för strejkkoncentration och 1900 års ginikoefficienter att stiga. 

Dessa resultat är beräknade med data för Sverige 1870–1900, och man kan fråga sig varför en 

undersökning som denna är av statsvetenskaplig betydelse. I inledningen skrev jag om Sveriges 

historia kring 1900-talets första sekelskifte, om den omvälvande period som förändrade det 

svenska samhällets grundvalar. Det var under denna tid som vårt moderna politiska system 

började ta form, och flera av dagens riksdagspartier har rötter som emanerar från denna period. 

För att kunna förstå denna process, och de politiska krafter som då sattes i rörelse, underlättar 

det om tidigare obeforskade datamaterial och analyser finns tillgängliga. Min förhoppning är 

att andra kan ta del av de resultat som jag har presenterat, och applicera dem i nya analyser om 

Sveriges politiska historia. 

Genom hela uppsatsen har jag även haft andra nutida länder i åtanke, och som jag skrev i 

inledningen rör detta länder i globala syd. Detta omfattar länder som idag genomgår en 

förändring som i mångt och mycket påminner om den som Sverige genomgick under och kring 

1900-talets början. Vi kan tala om en snabb industrialisering, med tillhörande urbanisering, en 

tilltagande konfliktbenägenhet på arbetsmarknaden och politiska krav som skapar friktion för 

statsmakten. Även om jag inte haft en strikt generaliserande avsikt vill jag med mina resultat 

ge en kontext till hur situationen i dessa länder kan se ut. Dessutom vill jag göra ett 

metodologiskt bidrag i hur man kan utföra en undersökning av denna karaktär, i beräkningar 

och behandling av data, och med förslag på vilka variabler som bör medverka i dessa analyser. 
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Appendix 

I detta avsnitt återfinns de koder som används för databehandling i statistikprogrammet Stata. 

Först redovisas de koder som används för inkomstdatasetet och därefter de koder som används 

för strejkdatasetet. Koderna motiveras och beskrivs i textform i uppsatsernas metodavsnitt. 

Inkomstdatsetet: 

1. drop if weight == . 

2. keep if countycode == . 

3. gen row = _n 

4. reshape long popshare, i(row) j(county2) 

5. replace weight = weight * popshare 

6. save namn 

• Här har jag bytt till det ursprungliga datasetet. 

7. drop if countycode == . 

8. append using namn 

9. gen weight_rounded = round(weight,1) 

10. replace countycode = county2 if countycode == . 

11. drop county2 

12. gen income_male = income if sex == 0 

13. gen income_female = income if sex == 1 

14. collapse (sum) income_male income_female [fw=weight_rounded], 

by(countycode) 

15. gen femaleshare = income_female/(income_male+income_female) 

16. gen maleshare = income_male/(income_male+income_female) 

Strejkdatasetet 

1. drop if action_type != 1 

2. drop if start_year < 1870 

3. drop if start_year > 1900 

4. gen just_number_one = 1 

5. drop if countycode < 1 

6. drop if countycode > 24 

7. drop if countycode == . 

8. gen win = . 

9. replace win = 1 if result_numeric == 1 

10. replace win = 1 if result_numeric == 3 

11. replace win = 0 if result_numeric == 2 

12. su win 

13. replace win = `r(mean)' if win == . 

14. collapse (sum) win, by(countycode) 

15. list countycode win 


