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Abstract [sv] 
 
Uppsatsen behandlar svenskt hushållssparande med utgångspunkt i Socialstyrelsens genomförda 

hushållsundersökning under året 1932-32. Syftet är att belysa sparandet bland hushåll med 

begränsade ekonomiska möjligheter i en tid då de finansiella instrumenten och 

informationsflödena var mindre utvecklade jämfört med dagens samhälle. Undersökningen 

behandlar vilka sparformer hushållen valde och hur detta kan kopplas till olika motiv för sparandet 

med stöd från tidigare forskning kring sparhierarkier. Sparhierarkier syftar till att beskriva 

sparandet utifrån en stigande behovstrappa där första steget är att täcka grundläggande behov, 

såsom mat och husrum, till att slutligen möjliggöra större grad av självförverkligande.  

Hushållssparandet beräknas i studien först kvantitativt utifrån omfattning och val av sparformer 

och bedöms sedan kvalitativt med en ansats att förstå bakomliggande motiv till hushållens 

sparande. Resultaten visar på ett aktivt och diversifierat sparande bland arbetar- och lägre 

tjänstemannahushåll. Sparformer såsom liv- och kapitalförsäkringar användes av uppemot 90 

procent av hushållen och bland annat fackföreningsavgifter och sjuk- och begravningsavgifter 

nyttjades bland åtta av tio hushåll. Hushållen med högre inkomst sparande större andel än de med 

lägre inkomster och sparandet antog även en mer långsiktighet och gav samtidigt minskad 

likviditet relativt andra sparformer.  
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1. Inledning 
Den övergripande forskningsfrågan för uppsatsen fokuserar på verkligheten för den enkla 

människan. De individer och familjer som under årens lopp, enskilt och gemensamt, kämpat för att 

få vardagen att gå ihop. Kampen för överlevnad och välstånd är lika gammal som mänskligheten 

själv och tycks fortlöpa i oöverskådlig tid framöver. Människorna och namnen har bytts ut under 

årens lopp, tekniken har raffinerats och de ekonomiska förutsättningarna kanske oåterkalleligt 

förändrats men realiteten, att utan mat och husrum är katastrofen ett faktum, är än i dag minst lika 

påtaglig.  I och med att produktionstekniken och samhällsstrukturen förändrats har det 

självförsörjande hushållet försvunnit från västvärlden och dess medlemmar är numera aktörer på 

en relativt global marknad. En samhällsgrupp som förvärvsarbetar i utbyte mot kontanta medel, 

och som sedan använder de intjänade medlen till att konsumera de varor och tjänster som bjuds, 

växte fram i samband med att produktionen antog en industriell dimension. Denna gradvisa och på 

samma gång omvälvande transformation skedde i olika takt och vid olika tidpunkter i världen. I 

Sverige var det först framemot andra halvan av 1800-talet som de större förändringarna inleddes 

och en arbetarklass växte fram.  

Arbetare och lägre tjänstemän i 1930-talets Sverige står i fokus för uppsatsen, avgränsat till dem 

som haft en relativt okvalificerad anställning eller blygsam inkomst och saknat väsentligt eget 

kapital. Den enkla människan är ett otydligt och missvisande begrepp vilket kan användas till att 

avfärda dem som inte tillhör de övre samhällsskikten som naiva och enfaldiga. Enkelheten syftar 

dock på de begränsningar avsaknaden av större kapital eller hög inkomst medför på människors 

möjligheter att leva ett ekonomiskt bekymmersfritt liv.  Vad vet vi om dessa gruppers ekonomiska 

förehavanden? Bestod livet av mer än årliga cykler inom samma mönster och fanns det en 

långsiktig plan för den egna ekonomin? Sparade hushållen? 

Det kollektiva sparandet initierades och lagstadgades av staten i stor utsträckning och i olika 

omgångar under de inledande decennierna av 1900-talet och kan sammanfattas under begreppet 

socialförsäkringar. Sverige var först i världen med att införa en universell försäkring i och med att 

riksdagen 1913 beslutade om att införa en allmän pensionsförsäkring. Även om pensionerna skulle 

bli låga var tanken att systemet skulle förbättras framöver och det viktiga var att etablera en grund 

för pensionsförsäkringen. År 1916 fattades även beslut om ”obligatorisk försäkring vid olycksfall i 

arbete”. Hela arbetsmarknaden skulle omfattas genom försäkringstvång och ersättningen motsvara 

två tredjedelar av inkomsten enligt inkomstbortfallsprincipen. Denna olycksfallsförsäkring skulle 

vara riskdifferentierad och avgiften varierade således beroende på vilket yrke försäkringstagaren 

hade. Därmed kunde det heltäckande tvånget på försäkring motiveras genom lägre avgifter för 

lågriskyrken och exempelvis tjänstemän.1  

Tätt kopplat till olycksfallsförsäkringen var diskussionen och utredningar kring sjukförsäkring. År 

1919 föreslog Socialförsäkringskommittén att en obligatorisk försäkring skulle införas. Även denna 

skulle vara allmän och omfatta hela arbetsföra befolkningen över 16 år med undantag för de med 

höga inkomster eller med sjukförmåner genom sin anställning, exempelvis statstjänstemän. Men då 

en svår deflationskris drabbade Sverige under inledningen av 1920-talet och arbetslösheten var 

                                                             
1 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 52, 55-57 
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omfattande under hela årtiondet fanns inte medlen att införa den ambitiösa sjukförsäkringen. Det 

fanns dock så kallade sjukkassor som arbetstagare kunde ansluta sig till för att mot avgifter få stöd 

vid sjukdom. Anslutningen var svag och i ett försök att locka medlemmar prispressades avgifter 

mellan sjukkassorna vilket gav ett tunt underlag för ersättningar. År 1931 genomfördes en reform 

som ökade statsbidragen och lokala monopolkassor inrättades. Det var fortsatt frivilligt att ansluta 

sig.2 

En annan viktig aspekt kring vilka förutsättningar och skyddsnät som fanns för dåtidens hushåll var 

frågan om arbetslöshetsförsäkring. Det fanns ingen allmän eller statlig försäkring ännu. Förslag 

togs fram men de finansiella medlen saknades. Istället spelade fackföreningarna en viktig roll. 

Dessa föreningar var etablerade sedan slutet av 1800-talet och knöt ofta till sig arbetslöshetskassor 

och medlemskap var obligatoriskt för de som var med i fackförbundet. Medlemmar betalade 

avgifter och erhöll ersättning vid tid av arbetslöshet. Fackföreningarna arbetade aktivt för att få till 

statsbidrag till de fackliga kassorna men inte förrän 1934 nåddes en kompromisslösning inom 

riksdagen som innehöll statsbidrag.3 

Under 1920-talet och fram till ungefär halvvägs genom 1930-talet rådde en utbredd arbetslöshet i 

Sverige och i genomsnitt var 10,1 till 12,5 procent av de fackligt anslutna arbetslösa mellan 1923 

och 1930. Under de svåraste åren 1932 och 1933 var värdena 22,4 procent respektive 23,3 procent. 

Enligt en utredning från 1931 fanns det cirka 1 170 000 arbetare, organiserade och oorganiserade, i 

Sverige varav 28 procent var arbetslöshetsförsäkrade. Dock var kompensationerna i stor 

utsträckning otillräckliga vid arbetslöshet.4  

År 1913 antogs då den första svenska folkpensionslagen och blev således även det första försöket 

till en allmän folkförsäkring i världen. En försäkring som var avsedd att omfatta alla, oavsett yrke 

eller inkomst. Kritiker menade att pensionerna antingen inte skulle räcka att leva på eller negativt 

inverka på allmänhetens sparsamhet och eget ansvarstagande. Alla män och kvinnor i åldrarna 16-

66 år skulle betala en grundavgift, dock inte statstjänstemän och övriga som hade ordnad pension 

eller var invalidpensionärer. Avgiften betalades in tillsammans med kommunalskatten och 

kommunerna ansvarade för avgifterna. Pensionerna utgjordes dels av en avgiftspension som 

beräknades efter en procentsats av de inkomna pensionsutgifterna och betalades ut från och med 

67 års ålder eller tidigare om personen blivit oförmögen att arbeta. Den andra delen av pensionen 

utgjordes av ett pensionstillägg som gavs till invalider eller de med ingen eller låg inkomst och 

finansierades med allmänna medel. 5 

År 1914 var det genomsnittliga årsbeloppet för avgiftspension plus pensionstillägg 55,5 kr. Den 

som inte betalt någon avgift kunde få understöd till samma belopp som pensionstillägget. Dock 

kunde den som trots förmåga inte betalt eller som levde asocialt uteslutas från pensionsstöd efter 

                                                             
2 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 57-60 
3 Ibid. ss. 59-61 
4 Edebalk (1996), ss. 108, 111, 124 
5 Elmér (1960), ss. 16, 48, 50-51  
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vad som stipulerats i vissa ”värdighetsbestämmelser”. Den obligatoriska pensionsförsäkringen 

kunde kompletteras med en statsunderstöd frivillig försäkring. 6  

Administrationen av folkpensioneringen sköttes centralt av Pensionsstyrelsen. På lokal nivå 

upprättades kommunala pensionsnämnder vars ordförande utsågs av länsstyrelsen. Kostnaderna 

för pensionerna täcktes av avgifterna och avkastningen från ”arbetareförsäkringsfonden”, som 

ingick i den nya pensionsförsäkringsfonden. Pensionstillägget bekostades av staten till 75 procent 

och resterande del av landsting och kommun. 1913 års system gällde utan större ändringar fram till 

år 1936. År 1935 beslutades om ett nytt system som i huvudsak byggde på fördelningssystemet. 

Därefter antogs ett tredje system år 1946.7 

Det diskuterades i samband med beslutet om 1913 års pensionslag huruvida vetskapen om 

kommande pensioner kunde tänkas påverka viljan att personspara och huruvida de 

inkomstprövade inslagen skulle avskräcka från att spara i yngre år. Det var framförallt den 

moraliska aspekten som diskuterades, inte den ekonomiska. Åke Elmér, som studerat den tidiga 

pensionsförsäkringen, anser att före 1948 borde inte pensionerna ha nämnvärt påverkat sparviljan.  

Beloppen var små och uppgick inte ens till fattigvårdens nivå.8 

Vad påverkar då hushålls vilja att spara? I vilken mån inverkar samhälleliga strukturer och 

spelregler på sparandet och vilken roll spelar den egna livssituationen när sparbeslut ska fattas? 

Med avstamp i denna övergripande genomgång av den sociala kontexten vänds blicken mot tidigare 

forskning kring privat hushållssparande.  

1.1 Tidigare forskning 

Var mer passande att inleda än i ett utdrag från fil. dr K.-G- Hagströms utredning ”En studie över 

sparsamheten i Sverige” från 1932.9 Det faktum att Hagström enligt egen utsago10 ägnat flertalet 

timmar åt att granska två hushållsundersökningar (från år 1913 och 1923) bemöts med stort 

igenkännande och sympati från undertecknad. Hagström genomförde på uppdrag av 1928 års 

pensionsförsäkringskommitté en utredning kring sparande i Sverige ur vilken utdrag kom att 

publiceras i Statens Offentliga Utredningar 1932:36. 

Hagström gör inledningsvis bedömningen att sparande bör definieras såsom förenings- och 

försäkringsavgifter samt eventuellt överskott som uppstått när utgifter dragits från inkomster. Två 

slutsatser kring detta sparande var att hushåll med höga utgifter i förenings- och 

försäkringsavgifter hade sämre balans, det vill säga att utgifter emellanåt översteg inkomsterna. 

Vilket enligt Hagström tydde på att hushållen sparade mer i avgifter än de i viss mån hade råd med. 

Särskilt hushåll med ostadig inkomst eller oviss jobbsituation sparade mer genom förenings- och 

försäkringsavgifter och uppvisade stora variationer i balansen.11  

                                                             
6 Elmér (1960), ss. 50-51 
7 Ibid. ss. 50-51, 53 
8 Ibid. ss. 381-83 
9 SOU 1932:36 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
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Hagström talar om en framtvingad sparsamhet till följd av en ”genom ansträngning åstadkommen 

delaktighet i det kollektiva sparandet”.12 Ett led i detta är försäkringsbolagen och den aktiva roll de 

spelade i att få hushåll att teckna försäkringar.13Det är en mycket intressant iakttagelse som 

Hagström gör kring att det kan ha funnits en strävan bland hushåll att inte hamna utanför gängse 

normer för sparande i de kollektiva sparformerna. Det öppnar för en syn på det individuella 

sparandet som en funktion av ett större, allmänt, sparande. Där de egna sparbesluten influeras av 

omgivningens sparande. Forskning kring den engelska arbetarklassen14 visar på den starka 

betydelsen av egna självkänslan och bilden av sig själv i omgivningens ögon för hur hushåll valde 

att spara.  

Vidare lyfter Hagström fram statistik över framväxten av Kooperativa Förbundet och därtill ansluta 

konsumtionsföreningar. De syftade till att konsolidera konsumtion och erhålla bättre priser för 

medlemmarna. Dock var det tydligen mindre uppenbart att medlemmarna tog del av avkastningen 

på de samlade medlen. Antalet anslutna föreningar växte från 57 stycken 1904 till 763 föreningar 

1929 och från 13 000 medlemmar till 422 000 medlemmar. Sammanfattningsvis gällande 

sparandet bedömer Hagström att real ökningen i sparsamhet från tiden för första 

hushållsundersökningen 1913 och fram till 1929 kunde uppskattas till 30 procent varav det 

kollektiva sparandet, exempelvis genom försäkringar, ökade med 22 procent.15 

En intervjuundersökning gjord av Elmér visade även att endast fem av 202 tillfrågade ansåg att 

pensionen hade påverkat deras sparande. Enligt Elmér tycks omgivningens konsumtionsstandard 

och tidigare inkomstnivå ha stor betydelse på hushållens sparkvot. En inkomstutjämning där 

förmånstagarna lever kvar i samma miljö tycks leda till ökat sparande. Elmér sammanfattar med att 

säga att det är; ”säkerligen inom ganska vida gränser mera psykologiska än ekonomiska förhållanden 

som är relevanta för sparandebesluten.” Det går inte heller att bevisa att sparandet minskar genom 

folkpensionstransfereringarna.16 

En central och ofta omnämnd teori inom forskningen av hushållssparande är livscykelsteorin. Den 

utarbetades av Franco Modigliani och Richard Brumberg som en modell över hur hushåll under sin 

livstid fördelar inkomsterna mellan sparande och konsumtion. Motivet till att spara vara en önskan 

om ekonomiskt skydd mot förlorad inkomst eller variationer i konsumtionsbehov. Med andra ord 

vill hushåll säkerställa att det finns medel för konsumtion även under tillfälliga perioder då 

inkomsterna minskar eller till ålderdomen. För detta krävs sparande under åren då inkomsten är 

stabil. Vilket stadium i livet som individer befinner sig i är således en viktig faktor för sparandet. 

Enligt modellen antas det att under unga år ackumuleras kapital som sedan används för att 

exempelvis köpa bostad när individer vill bilda ett gemensamt hushåll. När de större 

investeringarna, såsom en fastighet, gjorts kan sparande ske i andra former. Ackumuleringen av 

kapital genom sparandet är något som hushåll anser normalt och inte endast knutet till specifik 

konsumtion och därmed fortsätter sparandet med jämn sparkvot fram till dess att hushållen når 

                                                             
12 SOU 1932:36 
13 Ibid. 
14 Se avsnitt om Johnson nedan  
15 SOU 1932:36 
16 Elmér (1960), ss. 388, 390 
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pensionsålder. Såvida inte några större förändringar av inkomst, ökad eller minskad, eller 

oplanerade utgifter tillkommer vilket då kan förändra sparkvoten.17  

Under en livstid finns det dock troligtvis vissa perioder då ett hushåll utsätts för extra ansträngning 

i ekonomin. Livio Di Matteo talar om framförallt två skeenden; ökade kostnader i samband med 

familjebildning runt 30 årsåldern samt ökade utgifter vid 50 årsåldern när de större barnen 

behöver ekonomisk stöttning. Till dessa två faser adderar Valerie Kincade Oppenheimer sedan 

tiden för pensioneringen då inkomsterna minskar. För att motverka dessa tre perioder kunde 

hushåll välja att vänta med att skaffa barn eller låta fler hushållsmedlemmar arbeta. Andra studier 

har visat på liknande mönster av perioder med avbrott i den annars traditionellt vedertagna upp-

och-ner-vända U-kurvan. Kurvan syftar till att illustrera förändringarna i hushållens förmögenhet 

under livstiden. Där medelåldern, mitten av kurvan, föregås och sedan efterföljs av ekonomiskt 

mindre starka perioder. Särskilt tiden för barnafödande, då ökade kostnader kombineras med 

minskade inkomster, och ålderdomen, permanent minskad inkomst, är de perioder som lyfts fram 

som mest ansträngande. Under perioden däremellan kunde hushållen dra fördel av barnens 

eventuella inkomster och själva arbeta bägge två.18 

Studier, gjorda av Lilja och Bäcklund, av bouppteckningar bland svenska hantverkare och arbetare 

under 1820-talet visade på effekterna av de två ekonomiskt mest ansträngande faserna; 

barnaskaffande och ålderdom. Framförallt arbetare i 40-årsåldern med barn under 20 år uppvisade 

tecken på svagare ekonomisk situation i form av större skulder jämfört med arbetare utan barn. 

Även ålderdomen visade sig klart ansträngande för arbetare och behovet av stöd från sina vuxna 

barn var påtagligt och barnafödande kom att fungera som ett långsiktigt pensionssparande.19  

Barnens bidrag till hushållsförsörjningen har i flera studier lyfts fram som betydande för hushållets 

sparbeteende. I studier över löneutvecklingen för svenska arbetare under 1800-talet visade Mats 

Larsson att hushållens årslön påverkades av samtliga medlemmars insatser.20 Dock visar ytterligare 

studier av Lilja och Bäcklund på att barns betydelse för hushållets ekonomi kom att ändras under 

1800-talet. Deras studie över bouppteckningar för hantverkare och arbetare i Falun, Eskilstuna och 

Uppsala under 1820-talet och tidigt 1900-tal visar på att kostnaden förknippad med att 

ålderdomsspara genom att skaffa barn ökade betydligt under perioden. Överlag var det mest 

betydelsefullt med stöd från vuxna barn för de ekonomisk svagare arbetarna jämfört med bättre 

bemedlade hantverkare och arbetare under både 1820-talet och tidigt 1900-tal. Stora skillnaden 

mellan perioderna låg dock i utvecklingen för de mer kvalificerade arbetargrupperna där vuxna 

barn kom att uppvisa en negativ inverkan på välståndet. Vid 1900-talets början hade således barn 

                                                             
17 Forskare menar emellertid att livscykelteorin bygger på en förenklad bild och har kritiserats för att vara 
orealistisk. Till exempel antas det möjligt för hushållen att veta sin livslängd, hur inkomsterna kommer 
utvecklas och hushållssammansättningen kommer se ut över tid samt att ingen hänsyn tas till transfereringar 
såsom pensionsförsäkringar. Trots kritik har teorin bidragit mycket till vidare forskning och ofta citerats. 
Översikten bygger på Kristina Liljas avhandling ”Marknad och hushåll – Sparande och krediter i Falun 1820-
1910 utifrån ett livscykelperspektiv ” Lilja (2004), ss. 27-29, 32-33. 
18 Ibid. ss. 33-34 
19 Lilja – Bäcklund (2013)a, ss. 186-187 
20 Lilja (2004), ss. 33-34 
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blivit ett mer kostsamt sätt att spara inför ålderdomen för alla utom de allra svagaste 

arbetargrupperna.21   

Paul Johnson behandlar den brittiska arbetarklassens sociala och ekonomiska verklighet under 

perioden 1870 – 1939. Han menar att endast genom att utgå från den situation som de breda lagren 

av lönearbetare och handarbetare, den lågavlönade arbetarklassen, befann sig i kan en förståelse 

för deras beslut och handlingar uppnås. Många arbetare kunde vänta sig att någon gång uppleva en 

ekonomisk kris föranledd av exempelvis sjukdom eller tillfällig arbetslöshet. Därför krävdes 

åtgärder för att motverka de utsatta lägena, det kunde röra sig om sparande i goda tider och 

låntagande i sämre. Johnson lyfte fram följande typer av åtgärder22: 

 Veckovisa betalningar till agenter från Industrial Assurance-företag via hembesök 
 Småskaligt sparande i lokala klubbar och föreningar 
 Handlande på butikskredit 
 Pantsättning av värdesaker vid en pantbank i utbyte mot kontanter 

 

Alla var de viktiga delar av arbetarklassens liv och erfarenheter. De gav medlen till att leva ett 

självständigt liv. Johnsons menar att studier av detta beteende kan ge mycket information om 

arbetarklassens existens. Inkomster och utgifter upptog folks tankar mer än de ”stora” frågorna. 

Det tog tid ifrån att fundera på annat. Att studera de materiella förutsättningarna hjälper en att 

förstå varför folk tänkte och betedde sig som de gjorde. Kunskap om individuella svar på 

ekonomiska svårigheter kan upplysa en diskussion om sociala och kollektiva frågor. Själviska beslut 

kan påverka och påverkas av sociala och icke-ekonomiska faktorer. De flesta hushållen ville inte 

bara ”klara sig” utan också upprätthålla sin sociala status och position.23 

Arbetarklassen i Johnsons studie är avgränsad dels av ekonomiska faktorer, såsom välstånd och 

storlek och regelbundenhet av inkomst, och dels av socialt beteende; utifrån i vilken grad 

ömsesidiga institutioner för kredit och sparsamhet användes. Vidare bygger hans analys av de 

mönster han finner på en tvådelad förklaringsmodell. Han understryker att den sociala aspekten av 

de ekonomiska faktorerna måste beaktas för att undvika att fastna i de tidigare fördömandena av 

arbetarklassens beteende. Hushållen antas alltså dels agera utifrån en ekonomisk-rationell-

maximeringsmodell, där beslut baseras på strävan efter att bäst utnyttja sina resurser. Samtidigt 

fattas beslut med hänsyn till sociala aspekter och hur de påverkar familjens anseende och status.24 

Den mest populära formen av sparande var, enligt Johnson, någon form av riskförsäkring. Sparande 

genom att betala en premie i förväg för att täcka kostnaderna vid en eventuell framtida utgift. Ett 

sätt att ge sig själv disciplinen att lägga undan ett överskott för att klara av oväntade kostnader. 

Begravningsförsäkring var en mycket utbredd och använd form. Begravningar var en stor och 

viktigt del av det sociala spelet. Det ansågs skamfyllt och ovärdigt att inte kunna begrava de sina 

ordentligt och att själv tvingas ligga på en allmän fattigmans kyrkogård. För att inte behöva utstå 

                                                             
21 Lilja – Bäcklund (2013)b, ss. 527-528 
22 Johnson (1985) 
23 Ibid. ss. 3-5, 25 
24 Ibid. ss. 5-8 
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denna sista skam var det vanliga sättet att ta ut en livförsäkring, vilket gav pengar vid dödsfallet och 

möjliggjorde en anständig jordsättning. Den mest utbredda teckning av dessa försäkringar kom från 

Industrial Assurance Companies och Friendly Collecting Societies som hade ett system av döds – och 

begravningsförsäkringar. Sparande, veckovis insamlat av en agent, var ett sätt att undvika att 

pengarna användes i ”onödan” eller på små dagliga utgifter. Det fanns alltid något som måste fixas 

om pengarna låg hemma. Det utövade en disciplin på människor och hade en social funktion, då 

besöken av agenten visade för grannarna att familjen hade råd att spara. Det övergripande syftet 

med begravningsförsäkringen var dock att ha råd med en anständig begravning.25 

Aggregerad data visar på att 1920 hade 75 procent av Storbritanniens befolkning, någon form av 

livförsäkring. Då 77 procent av arbetskraften var inom handarbete antas Industrial Assurance ha 

varit praktiskt tagit universellt förekommande bland arbetarklassen. Vid slutet av andra 

världskriget hade nio av tio arbetarklasshem någon typ av Industrial Life Policy. Om en 

försäkringstagare missade en premiebetalning förlorade de allt de stoppat in. Bortfallsprocenten 

låg på 65-90 perioden 1877 – 1888 och 78 procent för 1924 – 1926. Många tog försäkringar och 

tappade dem för att sedan ta nya. Detta bidrog till bilden av de naiva och oförutseende arbetarna, 

som inte insåg att de inte kunde betala kontinuerligt. Men bortfallen innebar inte någon betydande 

förlust för de flesta av tagarna eller någon större vinst för försäkringsgivarna.26 

En tydlig förändring skedde av vilken typ av Industrial Assurance som köptes efter 1918. År 1880 

började kapitalförsäkringar säljas, som komplement till de tidigare hellivsförsäkringar vilka förföll 

först vid den försäkrades död. Kapitalförsäkringarna löpte ut efter en bestämd tidsperiod. 1895 

tecknades 100 000 kapitalförsäkringar och vid 1931 var antalet 13 miljoner. Mellan 1920 och 1930 

steg totala Industrial Assurance Premium Income med 66 procent, kapitalförsäkringen steg med 350 

procent. Det innebar att dess andel av totala antalet försäkringar steg från 10 till 25 procent. 

Johnsons erbjuder två förklaringar till denna utveckling. En fallande dödlighet, särskilt 

barnadödlighet, och den medföljande ökningen av livslängd som skedde under 1880 – 1920 ledde 

till en minskning i nyttan av dödsförsäkring. Medan ett kapitalbelopp vid hög ålder blev mer 

intressant. Särskilt efter att statlig pension introducerats vilket garanterade ett minimibelopp. 

Vidare kan ökningen i kapitalbelopp och kapitalförsäkringar spegla en generell ökning i välstånd. 

Förmågan att betala högre premier kan ha kommit av högre realinkomster och färre barn per 

familj. Ökningen kan ses som en indikator på ett större långsiktigt finansiellt planerande, särskilt då 

inför ålderdomen. Johnsons hävdar dock att endast en finansiell förklaring inte räcker för att förstå 

varför den ineffektiva Industrial Assurance ändå var så populär. Att undslippa en fattigmans 

begravning var troligtvis fortfarande en viktig aspekt.27 

Vid början av 1870 var Friendly Society - försäkringar vanliga i Storbritannien och på frammarsch. 

Dessa institutioner var mycket varierande i sin karaktär och mer än fördubblades mellan 1880 – 

1939. Mestadels män var medlemmar och avgifterna var höga för att täcka utgifter vid sjukdom. De 

hade färre medlemmar än begravningsförsäkringarna men vissa Societies (föreningar) innefattade 

även vissa förmåner för efterlevande vid dödsfall. Från 1920 var i stort sett alla hand- och 

                                                             
25 Johnson (1985), ss. 11-13, 38-39 
26 Ibid. ss. 23-25, 26-28, 35 
27 Ibid. ss. 41-43 
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dagavlönade inräknade i statens Arbetslöshets Akt. Den gav inte tillräckligt att leva på men hjälpte 

till vid svåra tider. Privata arbetslöshetsförsäkringar förekom uteslutande inom facken och ofta i 

förening med andra förmåner.28 

Pensionssparande var inte särskilt vanligt förekommande bland de lägre klasserna. Få trodde sig, 

och ca 50 procent gjorde det inte, uppnå en ålder på 60-70 år, 1885. De hade för små inkomster för 

att ha möjlighet att lägga undan under sitt arbetsliv. De behövde börja tidigt för att hinna få ihop 

något och en allmän enighet rådde om att det fanns viktigare saker att lägga pengarna på. De bättre 

bemedlade klasserna kunde klara ålderdomen genom ett ad hoc sparande under sitt arbetsliv. 

Brittiska staten införde 1864 ett system med årliga inbetalningar inför pensionen men det blev föga 

framgångsrikt, då få hade möjligheten att avvara. Utöver det som lades på att klara av sjukdom, 

skröplighet och arbetslöshet. 1909 infördes ett Old-Age - system där medverkan dock inte var 

obligatoriskt samt att det fanns även fackliga Old-Age - system.29 

Kontraktssparande i ett försäkringssystem för förmåner och begravningspengar var regel snarare 

än undantag under 1900 – 1939. Medicinsk försäkring var mest utbredd medan privata 

försäkringar för pensionen var små. Gemensamt för alla former av sparande genom försäkringar 

var de vecko- och månadsvisa inbetalningarna och restriktioner för att bevara medlen tills specifika 

behov uppstod. Med andra ord en förskottsbetalning för en tjänst som definitivt skulle komma att 

behövas. Sociala faktorer påverkade vilka typer av försäkringar som valdes då pengarna ofta inte 

räckte till alla typer. Därför kom ofta begravningsförsäkring före medicinskförsäkring, då man ville 

till varje pris undvika en skamfylld kommunal begravning. För de ekonomiskt starkare hushållen 

fanns flera typer av försäkringar som kopplades samman med sociala tillställningar, vilket stärkte 

känslan av gemenskap och brödraskap. De små summor det rörde sig om i 

arbetarklassförsäkringarna visar att det inte handlade om ackumulering eller klassresor, utan om 

att undvika personliga ekonomiska kriser och att vidmakthålla sin sociala position.30 

Det skedde inte mycket privat sparande i hemmet, så kallad Hoarding. Istället användes fyra typer 

av sparinstitutioner: Savings bank, Building societies, kooperativa societies och sparklubbar. De två 

sistnämnda var länkade till specifika utgifter. Sett till antalet sparare och kapital var sparbankerna 

viktigast. De tog emot småbelopp och gav ca 2,5 procent i ränta.31 

Enligt Johnson är det långt ifrån fastslaget att de flesta inom arbetarklassen använde sparbanker 

eller använde dem regelbundet. Viss fakta pekar på att många konton användes lite och avslutades 

ofta. Det indikerar ett mycket kortsiktigt sparande, kortare än ett års tid. Mellan 1913 – 1930 

stängdes årligen ca 10 procent av bankkontona vid Post-Office - bankerna. Ca 75 – 80 procent av 

kontona var inom den lägsta kategorin, under 20£, och genomsnittliga belopp låg strax över 4£.32 

Alla försäkringar; bankkonton, privata sparklubbar och föreningar med flera vittnar om det 

omfattande arbete som krävdes för att balansera och motverka fluktuationerna i inkomster och 

                                                             
28 Johnson (1985), s. 75 
29 Ibid. ss. 81-84 
30 Ibid. ss. 84-86 
31 Ibid. ss. 88-90 
32 Ibid. ss. 98, 100 
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utgifter. Enligt Johnson missade samtida åskådare det inslag av ”tur” som krävdes för att klara sig 

och fördömde arbetarklassen som tanklös och ej sparsam. De såg inte livet på ”mean street” ur ett 

”mean street”-perspektiv.33 För arbetarklassen blev det oftast inte några större belopp ”över” av 

lönen, som kunde ackumuleras. Men osäkerheten gällande inkomst och utgifter gjorde att någon 

form av ekonomisk åtgärd för framtiden var nödvändig.  

Lilja och Bäcklund har genom granskning av individdata från bouppteckningar från 1870 och 

Socialstyrelsens Levnadskostnadsundersökning från 1913-1914 illustrerat tidigt svenskt 

arbetarsparande och visar på likheter med Johnssons bild av utvecklingen i Storbritannien. 

Sparande genom försäkringar, såsom liv- och kapitalförsäkringar, kom att vara den dominerande 

sparformen vid 1913-1914. Tidigare, under 1870-talet, var banksparande och fordringar samt 

fastighetsinnehav relativt mer vanligt förekommande och kollektivt sparande i sjuk- och 

begravningskassor blev populärt kring 1880-talet.  

George Alter, Claudia Goldin och Elyce Rotella hävdar i sin studie över U.S.A.:s första sparbank, 

Philadelphia Saving Fund Society, att tillväxten i den amerikanska ekonomin stimulerades av det 

ökade privata sparandet, som skedde bland annat via denna sparbank, vilket på en aggregerad nivå 

ledde till kapitalackumulation. Den var av avgörande betydelse för tillväxten och således är den 

mikroekonomiska nivån och den makroekonomiska nivån oskiljaktigt sammanlänkade. Sparandet 

vid denna sparbank grupperades av författarna i tre typer av ändamål.34 

 Precautionary saving. Sparande som syftade till att jämna ut konsumtionen över tid, för att 

klara av tillfälliga inkomstminskningar. Till exempel på grund av sjukdom eller tillfällig 

arbetslöshet. 

 Life-cycle saving. Långsiktigt sparande inför ålderdomen. 

 Target saving. Sparande som syftade till att möjliggöra ett större framtida inköp eller 

investering. Till exempel en ny bostad eller att betala av en skuld. 

Deras analys av sparmönstren visade tydligt på en form av Target saving bland vuxna män medan 

bland kvinnligt tjänstefolk var ålderdomssparande, Life-Cycle saving, vanligast. Bland de kvinnor 

som inte arbetade som tjänstefolk fanns inget homogent sparmönster. Precautionary saving, 

sparande som syftade till att klara av tillfälliga fluktuationer i inkomst tycks inte ha förekommit vid 

den studerade sparbanken. Författarna resonerar om att denna spartyp möjligtvis skedde enskilt 

inom hushållen.35 

Från ovan redogjorda sammanställning över tidigare forskning har ett antal antaganden och 

centrala teman hämtats. Forskningen har visat att ett antal faktorer påverkar hur hushåll kan 

förväntas spara respektive konsumera. Sparande är en funktion av konsumtion i den mening att det 

som inte förbrukas sparas. Samtidigt kan förutsättningar och sparmotiv inom hushållen diktera hur 

mycket som läggs på konsumtion och därmed blir förhållandet det omvända.   

                                                             
33 Johnson (1985), ss. 217-218 
34 Alter et al. (1994), ss. 736-738 
35 Ibid. s. 738 
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Richard Wahlund framhäver betydelsen av psykologiska teorier som komplement till etablerade 

ekonomiska teorier för förståelsen av hushållssparande. Där omvärldsfaktorer är i fokus ur ett 

ekonomiskt perspektiv medan subjektfaktorer är centrala inom psykologin. Subjektfaktorerna kan, 

enligt Wahlund, indelas i personlighetsfaktorer, attityder till sparande samt motiv till att spara. Med 

personlighetsfaktorerna menas egenskaper hos individer kopplade till sparande och konsumtion. 

Sparsamhet ansågs vara en viktig personlighetsegenskap för att sparande skulle ske men även 

otålighet. Där en ovilja att avstå omedelbar konsumtion ställs mot möjligheten att i framtiden 

kunna konsumera mer. Betydelsen av attityder till sparande har inte bedömts förklara hur mycket 

som faktiskt sparas eller själva sparbeteendet. Inställningen till sparande som sådant har inte 

överensstämt med hur mycket individer sparat och Wahlund bedömer att attityden till sparande är 

i grunden en personlighetsfaktor som sedan varierar i takt med behov av sparkapital.36 

Wahlund behandlar begreppet sparhierarki vilket syftar till att indela och förklara hushållens 

sparande utifrån underliggande motiv till valet av sparform och sparandets omfattning. 

Grundtanken är att hushållssparande och därigenom det aggregerade samhällsparandet kan 

indelas i en behovshierarki efter sparmotiv. I första hand behöver grundläggande behov tillgodoses 

men i takt med ökat välstånd ändras sparmotiven och således sparbeteendet till att som sista steg 

inriktas på självförverkligande.37 Denna modell för hur hushållsparande kan betraktas och 

analyseras är mycket intressant och appliceras i stor utsträckning därför i denna studie. Nedan 

kommer Wahlunds modell presenteras mer utförligt i relation till föreliggande arbete kring privat 

hushållssparande, dess beskaffenhet och omfattning, bland arbetare och lägre tjänstemän i Sverige. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att belysa majoriteten av svenska hushålls sparande under en tid då 

socialförsäkringssystemet ännu var mycket begränsat både i omfattning och till ekonomisk storlek. 

Undersökningen behandlar vilka sparformer hushållen valde och hur detta kan kopplas till olika 

motiv för sparandet. Undersökningsperioden och materialet är begränsat till 1932 till 1933 och de 

svenska arbetar- och lägre tjänstemannahushåll som ingått i Socialstyrelsens hushållsundersökning 

detta år. Valet av källmaterial och tidsperiod har således i viss mån styrts av källäget, men 

ambitionen har varit att studera sparande bland hushåll med begränsade ekonomiska möjligheter 

och i en tid då dagens finansiella instrument eller informationsflöden inte var etablerade. Med 

hänsyn till olikheter i materialets sammanställningar har inte jämförelser gjorts mot de tidigare 

hushållsundersökningar som Socialstyrelsen lät utföra. Lilja och Bäcklund har behandlat den 

undersökning som genomfördes 1913-1914 tillsammans med bouppteckningar för att studera det 

tidiga arbetarsparandet i Sverige och deras arbete ger därmed utrymme för diskussion kring hur 

sparandet utvecklades under 1900-talet.38  

1.3 Frågeställningar och modell för analys av sparande 

Syftet operationaliseras genom tre frågeställningar. De två första är kvantifierbara och strävar efter 

att mäta i vilken utsträckning och hur hushållen försökte spara. Det ger en grund för tredje 

                                                             
36 Wahlund (1991), ss. 229-231 
37 Ibid. ss. 235-237 
38 Bäcklund – Lilja (2014) 
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frågeställningen som med ett kombinerat kvalitativt och kvantitativt angreppssätt försöker besvara 

frågan varför hushållen försökte spara.  

1. Hur mycket sparade svenska arbetar- och lägre tjänstemannahushåll?  

2. I vilka former försökte svenska arbetar- och lägre tjänstemannahushåll spara? 

3. Vilka motiv kan ha legat bakom de sparformer som valdes? 

För att kunna besvara frågeställningarna hur och sedermera varför hushållen försökte spara har 

stöd tagits från tidigare forskning kring sparande. Från Richard Wahlunds avhandling har 

metodologiska verktyg och analysredskap lånats för att ge en teoretisk modell till analysen.  

I den inledande genomgången av relevant forskning introducerades Richard Wahlunds forskning 

kring sparande och begreppet sparhierarkier. För att sätta den teoretiska kontexten för denna 

uppsats presenteras här Wahlunds modell närmare. Under metodkapitlet återkopplas sedan till hur 

föreliggande arbete konkret valt att förhålla sig till Wahlunds begrepp och modell.  

Wahlund presenterar idén att det finns ett antal faktorer för varje hushåll och individ som påverkar 

viljan och förmågan att spara. Dessa faktorer driver ett eller flera specifika sparbeteenden hos 

hushållen. Wahlund väljer att fokusera på följande faktorer bakom förmågan och viljan att spara39: 

 Fyra olika sparmotiv – kassaförvaltning, buffert- och trygghetsbehov, målsparande och 

förmögenhetsförvaltning 

 Livscykelstadium – grunden för faktiska behov av olika typer av sparande. Ålder och 

försörjningsbörda skiljer sig åt beroende på i vilket skede i livet hushållen befinner sig 

 Inkomst – avgörande för vad som är möjligt att spara undan 

 Ekonomisk situation – påverkar de faktiska behoven av att spara och möjligheten till att 

göra det. Wahlund lyfter fram banktillgodohavanden och uppskattat värde av lös egendom 

tillsammans med försörjningsbörda och inkomst som indikatorer på ekonomisk situation  

Wahlund eftersökte en sparhierarki inom hushållssparande byggd på underliggande motiv utifrån 

viljan och förmågan att spara. Hierarkin antogs vara stegvis, där första steget är att tillgodose 

primära behov och allteftersom dessa är täckta kommer andra behov i fokus. Beroende på de motiv 

hushållen hade med sitt sparande antogs det att själva sparande, sparbeteendet, skulle bli en följd 

därav. Wahlund redogör också för tre typer av sparande eller sätt att spara som hushåll och 

individer använder sig av40: 

1. Residualt (överblivet) sparande 

2. Sparande genom kontrakt 

3. Sparande genom beslut att spara  

Residuala sparandet utgörs av de medel som blir över efter att disponibla inkomsten konsumerats 

eller sparats genom besluts- eller kontraktssparande. Till exempel pengar som finns kvar i 

plånboken, i hushållskassan eller på lönekontot på banken. Nästa form av sparande kan komma 

                                                             
39 Wahlund (1991), s. 239 
40 Ibid. ss. 225-227, 235 



16 
 

utav tidigare sparbeslut som lett till kontrakt som binder hushållet att spara ett visst belopp med 

givet intervall. Regelbundna försäkringsavgifter är exempel på kontraktssparande. Tredje formen 

av sparande är att hushållet helt enkelt fattar ett beslut att spara. Exempel Wahlund lyfter fram är 

obligationer och värdepapper men även att spara pengar på bankkonton. Ofta tas ett sparbeslut 

kopplat till ett framtida konsumtionsbeslut.41 

Ovan redogjordes för fyra faktorer som gemensamt påverkar viljan och förmågan att spara. En 

faktor är de sparmotiv hushåll eller individer kan ha. Wahlunds avhandling nämner fyra sparmotiv 

som ofta lyfts fram i sammanhanget privat sparande. Sparmotiven påverkar viljan att spara men är 

samtidigt i viss mån styrda av förmågan att spara och därmed en funktion av de övriga tre 

faktorerna. Vidare förekommer sparmotiven jämsides hos hushåll och är inte inbördes 

exkluderande. Det vill säga att hushåll kan välja att spara utifrån flera sparmotiv. Fyra sparmotiv 

lyfts fram42: 

1. Kassamotiv – sparande för att täcka utgifter 

2. Buffertsparande – sparande för oförutsedda händelser (ger trygghet) 

3. Målsparande – sparande för att möjliggöra specifik konsumtion 

4. Självändamål – sparande i form av förmögenhetsförvaltning 

Önskan och behovet av att ha pengar tillgängliga för att täcka närliggande utgifter, såsom hyra och 

nödvändiga räkningar, kategoriseras som sparande med ett kassamotiv. Det residuala sparandet är 

sammankopplat med kassamotivet då pengar som ”finns kvar” på bankkontot sparas residualt och 

fyller kassabehovet. Ett visst kontraktssparande kan kanske ske med kassamotivet om exempelvis 

ett särskilt bankkonto används för att betala återkommande räkningar. Buffertsparande sker 

genom att ett beslut om sparande fattas utifrån ett upplevt behov av att ha en trygghetsbuffert. En 

förlängning av det kan vara att hushåll tecknar sparkontrakt, exempelvis försäkringar, för att 

månatligen avsätta medel som buffert. Därmed kan kontraktssparande uppstå genom ett 

buffertbehov. Buffertsparande kan även vara resultatet av residualt sparande. Att ”överblivna” 

medel tjänar som latent buffert.43 

Wahlund berör målsparande som i första hand sparande mot ett givet mål för konsumtion. Till 

exempel en bostad, kapitalvaror eller semester. Även sparande för att möjliggöra ett större lån. 

Målsparande antas i vanliga fall ske genom kontraktssparande med specifik avsikt med sparandet. 

Amorteringar tas upp som exempel och oftast börjar målsparande med ett beslut att spara 

(beslutssparande) men fortsätter som kontraktssparande. Sparande för sparandets skull, 

sparmotivet förmögenhetsförvaltning, torde ske genom beslut om att spara eller placera sina 

tillgångar. Med motivet att ackumulera sin förmögenhet.44 

I hänseende till frågeställningen hur hushållen försökte spara menas vilken eller vilka typer av 

sparande hushållen använt sig av. I metodkapitlet nedan förklaras mer ingående definitionen för 

vad som räknats som sparande och vilka uppgifter som har beaktats i källmaterialet.  Kortfattat kan 

                                                             
41 Wahlund (1991), ss. 225-227 
42 Ibid. ss. 231-236 
43 Ibid. s. 233 
44 Ibid. ss. 233-234 
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det sammanfattas med att vissa uppgiftsposter från undersökningsmaterialet sammanställts och 

definierats som de sparformer i vilka hushållen sparat. Sparformerna har sedan bedömts indikera 

visst typ av sparbeteende och sparbeteendet relateras till de sparmotiv hushållen måhända hade. 

Definitionen av olika sparbeteenden hämtas således från Wahlunds arbete och kopplas ihop med 

vissa sparmotiv i ett försök att svara på varför hushållen sparade. 

1.4 Definitioner 

 Total inkomst = Summan av samtliga inkomstposter inklusive natura inkomster  

 Disponibel inkomst – I studien uträknad såsom: 

o Totala inkomster – skatter  

 Sparform – Tolv olika typer av sparande baserat på uppgiftsposter i hushållsböckerna 

 Sparpost – Summan av hushållens tolv sparformer 

 Sparkvot – I studien uträknad: 

o Sparpost / disponibel inkomst 

2. Källmaterial 

2.1 Källor 

Källmaterialet utgörs av en hushållsundersökning gjord av Socialstyrelsen under år 1932-1933. I 

Socialstyrelsens regi genomfördes under detta år en omfattande undersökning av levnadsvanor och 

konsumtionsbeteende bland svenska hushåll. Syftet med undersökningen var bland annat att 

erhålla tillförlitliga konsumtions- och förbrukningssiffror för indexberäkningar av 

levnadskostnader och dyrortsgrupperingar. Dyrortsgrupperingarna användes inom det statliga 

skattesystemet och även inom näringslivet vid lönesättning. Liknande undersökningar hade gjorts 

1913-1914,  1920 och 1922-1923.45 

Hushållsundersökningen byggde på ifyllda hushållsböcker som utvalda hushåll förde under ett års 

tid. Hushållen utgjordes av familjer med två vuxna och x antal barn samt i vissa fall inneboende.  

Familjer från hela Sverige deltog i undersökningen och fick bokföra sina inkomster och utgifter. 

Familjerna hade en lönearbetande man och i de flesta fall en hemmavarande hustru. Materialet som 

sammanställs i uppsatsen har hämtats från bearbetningskartoliner. Det är sammanställningar på 

årsbasis av hushållens uppgifter som gjorts över de dagligt ifyllda hushållsböckerna.46  

Totalt sändes 2 637 hushållsböcker ut i oktober år 1932 till de hushåll som skulle medverka i 

undersökningen. På grund av diverse orsaker kunde endast 2 163 hushållsböcker formellt delas ut 

och av dessa återkom slutligen 1 897 stycken i slutfört skick. Därefter tillkom en gallring av 

hushållsböckerna. Där de som befanns ”ej lämpliga för undersökningens syftemål”47 uteslöts. Det 

kunde bero på att böckerna inte ifyllts noggrant eller att sammansättningen i vissa hushåll inte 

passade för undersökningen.  Dessutom ströks en del böcker av kostnadsskäl då 

sammanställningen var kostsam. Slutligen togs även de hushållsböcker bort som kom från familjer 

                                                             
45 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938), ss. 9-10 
46 Ibid. ss. 14-17 
47 Ibid. s. 14 
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som drabbats av omfattande arbetslöshet under perioden. Efter gallringen återstod totalt 1 245 

hushållsböcker.48 

Av dessa 1 245 hushållsböcker har 1 014 stycken ingått i den föreliggande uppsatsen. Fyra stycken 

av de 231 som således inte medtagits har inte återfunnits i arkivet där hushållsböckerna förvaras, 

alternativt att författaren under excerperandet av misstag förbisett dem. Ytterligare 32 stycken har 

efter excerperingen strukits på grund av ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter. De återstående 

195 stycken som utgått utgjordes av hushållsböcker från familjer inom medelklassen. De befann sig 

inom ett högre inkomstläge och/eller innehade sådana yrken att de, av Socialstyrelsen, inte 

definierades som arbetare eller lägre tjänstemän.  Då denna uppsats inriktar sig på sparbeteendet 

och sparsituationen för dem som befunnit sig i en svagare ekonomisk situation, har 

hushållsböckerna från medelklassen inte granskats.  

2.2 Uppsatsens population 

Ovan redogjordes för den gallring som skett bland hushållsböckerna och som lett till att slutligen 

1 014 hushåll blivit föremål för granskning i föreliggande magisteruppsats. Hushållen utgör urvalet, 

populationen, för de statistiska beräkningar som presenteras och analyseras. I detta avsnitt ges en 

översiktlig presentation av hushållen och deras beskaffenhet. För att läsaren i någon mån ska få 

stifta närmare bekantskap med familjerna som fått representera arbetare och lägre tjänstemän i 

Sverige under tidigt 1930-tal. Uppsatsens tre frågeställningar riktar sig i praktiken mot dessa 1 014 

hushåll och deras ekonomiska förehavanden från oktober 1932 och ett år framåt. 

Det är därför av intresse att veta mer om var de bodde, vilka yrken de hade och hur gamla de 

personer var som flitigt dokumenterade sin vardag och därmed gav framtidens betraktare 

möjligheten att ta del av deras verklighet. 

Avstamp tas från det faktum familjerna var av Socialstyrelsen indelade efter vilken socialklass de 

tillhörde. Socialstyrelsen tilldelade varje hushåll en av tre klasser; arbetare, lägre tjänsteman eller 

medelklass. Indelningen var i huvudsak gjord efter ”familjeföreståndarens yrke”49 och storleken på 

hushållsbudgeten. Hushållen kunde även innefatta fler medlemmar än vad som normalt betraktas 

som en kärnfamilj och dessa medlemmar, släktingar eller inneboende, kan ha haft en separat 

ekonomi. Det är dock familjernas hushållande med sina tillgångar som återfinns i källmaterialet och 

analyseras i detta arbete. Familjerna benämns därför genomgående som hushåll. Socialklassen 

medelklass har inte ingått i föreliggande studie utan fokus har istället legat på arbetare och lägre 

tjänstemän. Distinktionen mellan arbetare och lägre tjänstemän, som den återges i ”Levnadsvillkor 

och hushållsvanor”50, visar på att gränsdragningen emellanåt varit något flytande sett till 

inkomstnivå och typ av yrke grupperna emellan. Med det menas att vissa yrkesgrupper legat i 

gränslandet mellan arbetare och lägre tjänstemän samt att inkomsterna varierat såväl inom som 

mellan yrkena.  

                                                             
48 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938), ss. 14-15 
49 Ibid. s. 30 
50 Ibid. s. 30 
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I denna uppsats görs en uppdelning av arbetare. Hushållen indelas i undersökningsgrupper; 

arbetare med låg inkomst eller arbetare med hög inkomst och där indelningen grundar sig på 

mannens inkomst. Medianinkomsten för mannens inkomst beräknas för samtliga hushåll och de 

hushåll där inkomsten legat under medianen grupperas inom arbetare med låg inkomst och vice 

versa för arbetare med hög inkomst. Denna indelning görs för att ytterligare isolera förutsättningar 

inom hushållen som kan tänkas ha påverkat sparandet. Gränsdragningen mellan arbetare och lägre 

tjänstemän är hämtad från Socialstyrelsens egen indelning och kan tänkas fånga faktorer såsom 

anställningsvillkor och försäkringar/förmåner i tjänsten. Faktorer som således kan antas påverka 

behovet och viljan att spara bland dessa hushåll. Uppdelningen av arbetarhushållen syftar i större 

utsträckning till att isolera betydelsen av mannens inkomst för sparandet, genom att särskilja de 

hushåll som haft liknande yrkesbeteckningar men olika lön.  

Av de 1 014 hushållen tillhörde 513 hushåll arbetarklassen och 501 hushåll kategoriserades som 

lägre tjänstemän.51 Totalt var 316 olika yrken representerade. Bland arbetare fanns det 171 olika 

yrken och för lägre tjänstemän var antalet yrken 169. Det visar på att samma yrkesbeteckning 

kunde förekomma inom gruppen arbetare och gruppen lägre tjänstemän. I dessa fall har 

hushållsbudgeten troligtvis legat till grund för den slutliga indelningen som Socialstyrelsen 

gjorde.52 

För arbetare återfanns de fem mest representerade yrkena bland 25 procent av hushållen. Medan 

20 procent av hushållen hade ett yrke som endast var representerat en gång.53  

De fem vanligaste yrkena inom gruppen arbetare:54 
 

 Verkstadsarbetare, 40 hushåll av totalt 512 hushåll inom gruppen arbetare (8 procent) 

 Fabriksarbetare, 30 hushåll (6 procent) 

 Järnarbetare, 23 hushåll (4 procent) 

 Kommunalarbetare, 18 hushåll (4 procent) 

 Textilarbetare, 18 hushåll (4 procent) 

De fem vanligaste yrkena inom subgruppen arbetare med låg inkomst:55 

 Fabriksarbetare, 24 hushåll av totalt 256 hushåll (5 procent) 

 Verkstadsarbetare, 18 hushåll (4 procent) 

 Textilarbetare, 17 hushåll (3 procent) 

 Järnarbetare, 12 hushåll (2 procent) 

 Sockerfabriksarbetare, 7 hushåll (1 procent) 

                                                             
51 Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
52 För två av de 1 014 hushållen har det saknats korrekt information gällande yrke. Därför är totalsumman 
1 012 hushåll vid beräkning av antal yrken. Varav 512 hushåll var arbetare och 500 lägre tjänstemän. 
Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
53 Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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De fem vanligaste yrkena inom subgruppen arbetare med hög inkomst:56 

 Verkstadsarbetare, 22 hushåll av totalt 257 hushåll (4 procent) 

 Typograf, 16 hushåll (3 procent) 

 Bageriarbetare, 14 hushåll (3 procent) 

 Kommunalarbetare, 12 hushåll (2 procent) 

 Järnarbetare, 11 hushåll (2 procent) 

Inom gruppen lägre tjänstemän innehade 146 hushåll, av totalt 500 hushåll, ett utav de fem 

vanligaste yrken. Det motsvarade 29 procent av totala antalet hushåll. Ytterligare 21 procent av 

hushållen hade ett yrke som endast var representerat en gång.57  

De fem vanligaste yrkena inom socialklassen lägre tjänstemän:58 
 

 Stationskarl, 59 hushåll av totalt 500 hushåll (12 procent) 

 Kontorist, 29 hushåll (6 procent) 

 Järnvägstjänsteman, 24 hushåll (5 procent) 

 Verkmästare, 20 hushåll (4 procent) 

 Förman, 14 hushåll (3 procent) 

Den geografiska utbredningen var tämligen omfattande inom hushållsundersökningens population 

med 94 olika orter representerade och ett medianvärde på åtta hushåll per ort. De fem städer med 

flest hushåll representerade svarade för 28 procent av totala antalet hushåll och var, i fallande 

ordning, Stockholm (med 10 procent av hushållen), Göteborg (6), Malmö (4), Borås (3) och Gävle 

(3).59 Koncentration kring de större städerna var störst bland arbetare med hög inkomst där 35 

procent av hushållen bodde i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala. Bland arbetare med låg 

inkomst var endast Malmö, av de större städerna i Sverige, representerat bland de fem orterna i 

topp och dessa orter svarade för 22 procent av hushållen. Hos de lägre tjänstemännen var 

Stockholm den orten med flest hushåll, 13 procent av de 501 lägre tjänstemannahushållen, och 

tillsammans med Göteborg, Malmö, Gävle samt Eskilstuna representerade dessa orter 29 procent av 

hushållen i undersökningsgruppen.60  

Medel- och medianåldern för makarna bland de 1 014 hushållen var 38 år. Den var detsamma inom 

de tre undersökningsgrupperna förutom bland lägre tjänstemännen vilka uppvisade en medelålder 

på 39 år. Det äldsta hushållet som medverkade i undersökningen hade en medelålder för makarna 

på 70 år medan det yngsta hushållet hade 23 år. Det visar att undersökningspopulationen var 

kraftigt överrepresenterat av yngre hushåll, då 50 procent var i snitt mellan 23 och 38 år medan 

resterande var mellan 39 och 70 år gamla. 

                                                             
56 Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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Varje hushåll hade i genomsnitt 2,0 barn och medianen låg på 1,9 barn. Bland arbetare med låg 

inkomst och lägre tjänstemän var både medelvärdet och medianen 2,0 barn medan för arbetare 

med hög inkomst var mätetalen densamma som för hela populationen. Sju procent av hushållen 

hade inga barn alls och inom respektive grupp var procentuella andelen barnlösa nio procent för 

arbetare med låg inkomst, fyra procent för arbetare med hög inkomst och sju procent för lägre 

tjänstemannahushåll. Den största barnaskaran, nio barn, uppmättes i ett hus inom lägre 

tjänstemannaklassen. I genomsnitt var antalet hushållsmedlemmar fyra individer. Då inräknades 

makarna, barn och eventuella inneboende. Största hushållet bestod av elva personer.61  

Inom 310 hushåll av totalt 1 014 hade kvinnan i hushållet en redovisad inkomst. Fördelningen över 

undersökningsgrupperna var för arbetare med låg- respektive hög inkomst 104 hushåll och 83 

hushåll och för lägre tjänstemannahushåll 123. Sett till respektive grupp var procentuella 

fördelningen störst bland arbetare med låg inkomst på 41 procent följt av 32 procent för hushåll 

inom arbetarhushåll med hög inkomst och 25 procent inom lägre tjänstemannahushåll. Totalt 

uppgick inkomsterna till 67 613 kr med ungefärligt överensstämmande procentuell fördelning, 

dock hade arbetare med hög inkomst 27 procent av antalet hushåll med inkomster från hustruns 

arbete men endast 20 procent av inkomsterna. Det återspeglas i att medelinkomsten bland 

kvinnorna var 161 kr bland arbetarhushåll med hög inkomst och 233 kr respektive 244 kr för 

arbetare med låg inkomst och lägre tjänstemannahushållen.62  

Endast 198 hushåll eller 20 procent redovisade inkomst genom barnen. Även här var arbetare med 

låg inkomst vanligast, 23 procent. Bland arbetare med hög inkomst redovisade 20 procent sådana 

inkomster, vilket kan jämföras med 17 procent bland lägre tjänstemannahushållen. 

Medelinkomsten från barn var 325 kr för arbetarhushåll med låg inkomst, 246 kr för arbetarhushåll 

med hög inkomst och 286 kr för barnen inom lägre tjänstemannahushållen.63 

2.3 Källkritik 

Efter det att hushållsundersökningen genomförts och färdigställts av Socialstyrelsen kom dess 

resultat att offentliggöras i flera olika publikationer under 1930-talet. En sammanfattande 

redogörelse överlämnades till offentligheten i form av ”Levnadsvillkor och hushållsvanor”64 från 

1938. Sammanställningen gjordes av amanuensen Erik Soop och berör samtliga 1 245 hushåll som 

ursprungligen ingick i Socialstyrelsens hushållsundersökning.65 Den behandlade bland annat 

sammansättningen och beskaffenhet av de hushåll vilka ingått i undersökningen. Diskussionen 

syftade till att avgöra i vilken mån materialet kunde överföras till aggregerad nivå. Dåtidens syn på 

undersökningens urval är intressant och kan komplettera den bedömning som görs i denna 

uppsats.  

                                                             
61 Medel- och medianvärdena var jämna över undersökningsgrupperna; 4,1 personer i genomsnitt och 4,0 
personer i medianvärde bland arbetare med låg inkomst och lägre tjänstemannahushåll med 4,0 personer för 
bägge värden inom arbetare med hög inkomst. Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
62 Socialstyrelsens hushållsundersökning år 1933 (SSA) 
63 Ibid. 
64 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938) 
65 Ibid. se förord 



22 
 

I sammanställningen lyfts ett antal områden fram där hushållen i hushållsundersökningen avvek 

från vad som då ansågs vara ett genomsnittligt svenskt hushåll. De källor ifrån vilka ett 

representativt svenskt hushåll hämtades uppgavs i ”Levnadsvillkor och hushållsvanor” vara; 1930 

års folkräkning, 1933 års allmänna bostadsräkning och därmed sammanhängande undersökningar, 

Socialstyrelsens arbetslöshetsstatistik inom fackföreningarna samt officiell lönestatistik från 1933.66 

På grund av att medverkan skett frivilligt och att det krävts ett årslångt noggrant arbete till låg 

ersättning antogs det att endast familjer som hade ett stort intresse av hushållsekonomiska frågor 

och som klarade av att utföra uppdraget medverkat. Därför blev, enligt bedömningen i 

”Levnadsvillkor och hushållsvanor”, urvalet redan från början vridet mot att ”de ekonomiskt mest 

förtänksamma och mest rationellt skötta hushållen blevo representerade, medan däremot hushåll, 

vilka voro mera slarviga i sin ekonomiska livsföring, blevo orepresenterade”.67 Även hushåll med lågt 

ekonomiskt välstånd har utgjort ”en påtaglig elit”. Detta har gestaltats genom att hushållen 

redovisat inkomster genom bärplockning, fiske, kooperativa affärer och från kapital och bisysslor 

vilket indikerat en stor förmåga att använda de möjligheter som fanns. Vidare har de visat att de i 

större utsträckning än i allmänhet ordnat så att de kunnat disponera medel till att trygga 

framtiden.68 

Konjunkturläget för 1933, året under vilket merparten av hushållsundersökningen ägde rum, 

kunde vidare ”betecknas som själva bottenskedet i den senaste lågkonjunkturen”. För att illustrera 

detta presenterades Socialstyrelsens arbetslöshetsstatistik inom fackföreningarna, som visade på 

23,3 procent i genomsnitt under 1933. Det framhölls att Socialstyrelsen varit medveten om det 

kärva läget men i sammanställningen poängteras dock att det var bråttom att genomföra 

undersökningen då resultaten skulle ligga till grund för 1935 års dyrortsgruppering. I ett försök att 

motväga effekten av den utbredda arbetslösheten uteslöts därför de hushåll som till följd av 

arbetslöshet, under mer än fyra veckor, haft onormal inkomst och konsumtion.69 

Inte heller hushållens struktur såsom antal medlemmar, barn, ålder och geografisk fördelning var 

helt representativ. Då exempelvis hushåll med ensamstående personer inte har inräknats i 

undersökningen har det genomsnittliga antalet hushållsmedlemmar blivit högre än vad gäller för 

svenska förhållanden i allmänhet. För de 1 245 hushållen var antalet medlemmar i genomsnitt 4.09 

individer medan det för hela Sverige gick 3,12 personer per hushåll (inräknat inneboende). Vidare 

hävdades att den procentuella åldersfördelningen var lägre för hushållen i undersökningen än för 

totala befolkningen. Detta förklarades med att ensamstående hushåll, utan barn, inte ingått i urvalet 

för undersökningen vilket då sänkt medelåldern. Av hushållen i hushållundersökningen hade 87 

procent i barn jämfört med 40 procent i bostadsräkningen. Geografiskt sett var köpingar och 

municipalsamhällen starkt överrepresenterade i hushållsundersökningen medan städer med över 

50 000 invånare, och då särskilt Stockholm, var kraftigt underrepresenterade.70 

                                                             
66 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938), ss. 17-23 
67 Ibid. s. 21 
68 Ibid. s. 21 
69 Ibid. ss. 10, 14 
70 Ibid. ss. 17-18, 23 
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Angående välståndsnivån för undersökningens population kontra den allmänna nivån i samhället 

påpekades i Levnadsvillkor och hushållsvanor att den genomsnittliga löneinkomsten (både kontant 

och in natura) för undersökningens hushåll var nominellt något högre än de allmänt gällande för 

stads- och industribefolkningen. 71 

Det får anses olyckligt för jämförbarheten med hushållssparande under andra perioder att 

undersökningen genomfördes under ett extra ordinärt år, vilket 1932 - 1933 tycks ha varit. Att den 

relativt höga arbetslösheten justerats för, enligt Socialstyrelsen, genom att utesluta hushåll som 

haft onormal inkomst och konsumtion medför ett metodproblem för studien. I förhållande till hur 

de ekonomiska förutsättningarna var för hela Sveriges befolkning under året för 

hushållsundersökningen var situationen troligtvis betydligt bättre för de 1 014 hushåll som ingått i 

denna studie. Dessa hushåll upplevde inte någon längre period av arbetslöshet. Därmed framträder 

studiens population som en relativt privilegierad grupp av Sveriges löntagare 1932 - 1933. Den 

föreliggande studien är dock begränsad till att granska och analysera det material som varit 

tillgängligt. Hushållsundersökningens population har ansetts relevant att belysa trots bristerna i 

representativitet gentemot hela den svenska arbetarklassen. 

Det då rådande ekonomiska läget påverkade troligtvis även hushåll med stabil inkomst. Om inte 

annat genom en ökad oro för att själva drabbas av arbetslöshet eller en förhöjd medvetenhet och 

benägenhet att se över sin privatekonomi. Detta kan tänkas ha tagit sig uttryck i ökning av aktivt 

sparande i förhållande till goda tider eller minskad konsumtion. Detta bör hållas i åtanke vid 

jämförelser med hushållssparande under andra år och tider. Dock med dessa förutsättningar 

klargjorda kan uppgifterna granskas i sitt rätta ljus och tjäna som dokument över den aktuella 

tiden. 

Då inga hushåll med endast en vuxen ingått i studiens population uppstår ytterligare ett 

metodologiskt problem genom att materialet avviker i sin sammansättning från den aggregerade 

bilden av Sveriges befolkning. I likhet med avgränsningen i analysens spännvidd som följt av att 

arbetslösa uteslutits medför detta att uppsatsen saknar underlag för att belysa sparandet bland 

ensamhushåll. Enligt uppgift var 15,1 procent av hushållen i Sverige ensamhushåll vilket inte var en 

oansenlig andel.72  

Det påvisades även att förekomsten av barn markant skiljde sig åt mellan hushållsundersökningen 

och genomsnittet i Sverige och det är relevant att beröra betydelsen av barn för hushållens 

sparande. I räkenskaperna från hushållsundersökningen har en intäktspost förekommit som 

redovisat ”Barnens bidrag”. Posten angav hur mycket inkomst barnen bidragit med till hushållet 

under perioden. Dock har även inkomst från barn över 15 år inräknats under denna post vilket 

innebär att det inte går att avgöra i vilken utsträckning barn under 15 år bidragit till 

hushållskassan. Enligt föreliggande uppsats undersökning har ca 20 procent av de 1014 hushållen 

redovisat intäkter under ”Barnens bidrag”. Det kan då ställas mot att 93 procent innefattat barn. 

Klart bör dock vara att dessa bidragit till utgifterna i hushållet, då fler munnar funnits att mätta.  

                                                             
71 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938), s. 21 
72 Ibid. s. 19 
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Det kan antas att den extra börda på hushållskassan, som ej inkomstbringande barn inneburit, gjort 

att det funnits mindre pengar för hushållen att disponera och därmed spara. För vissa hushåll kan 

dock en eventuell ökad känsla av ansvar och behov av att planera, som kan tänkas komma med 

familjebildning, ha lett till ett ökat sparande.  

Påståendet som gjordes i ”Levnadsvillkor och hushållsvanor”73 att de hushåll som ingått i 

undersökningen utgjort en ordningsam elit är möjligtvis något tillspetsat men inte utan grund. Det 

får nog anses som relativt krävande att föra en anmärkningsvärt detaljerad loggbok över 

ekonomiska- och hushållsgöromål. I den mån rapporteringen förts sanningsenligt kan det med 

tämligen stor säkerhet antas att hushållen utgjorts av ansvarstagande individer som varit medvetna 

om sin privatekonomiska situation. Vidare kan arbetet med att hålla räkenskap över inkomster och 

utgifter uppmuntrat sparsamhet. Men det faktum att dessa personer uppvisat ett målmedvetet och 

förtänksamt beteende vittnar inte om hur övriga befolkningen agerat. Således är det desto svårare 

att uttala sig om i vilken utsträckning övriga hushåll funderat över sin ekonomiska situation och 

vilka åtgärder de tagit för att påverka densamma. Att undersökningens population uppenbarligen 

varit disciplinerad nog att föra dagbok innebär inte automatiskt att övriga hushåll skulle ha varit 

mindre rationella. Huruvida bokföring förts eller ej påverkar heller inte nödvändigtvis förmågan 

eller viljan att agera ekonomiskt förnuftigt. Däremot kan argumentet för studiens sak lyftas fram att 

antagandet att populationen utgjorts av rationella och medvetna hushåll gör resultaten än mer 

intressanta. Då det av ovan resonemang kan antas att hushållen i någon mån strävade efter 

mikroekonomisk vinstmaximering blir deras beslut kring konsumtion och sparande högst 

beaktansvärda. 

De 1014 hushåll som slutligen granskats och studerats i denna studie har alltså bedömts 

tillförlitliga och homogena i Socialstyrelsens sammanställning; ”Levnadsvillkor och hushållsvanor”74. 

Det bör dock förtydligas och understrykas att någon egentlig kontroll av de uppgifter som 

hushållen uppgett i sina hushållsböcker troligtvis inte skett eller varit möjlig. Åtminstone inte i 

någon större utsträckning. Det fanns kanske heller inte någon ansats hos uppdragsgivarna att 

utföra några separata kontroller över exempelvis inkomst- och skatteuppgifter från hushållen, då 

medverkan varit frivillig och syftet varit att observera, inte granska. Dock skulle uppgifterna 

användas som grund för dyrortsgruppering och kravet på uppriktighet var säkerligen högt.  

Därmed följer att de uppgifter som presenteras och behandlas i denna studie får lov att betraktats 

som andrahandskällor gällande hushållens faktiska konsumtion, levnadssituation och ekonomiska 

förehavanden. Uppgifterna tjänar som primärkällor avseende hushållens egna utsagor om sin 

situation. Resultat och diskussioner som förevisas i denna studie bygger följaktligen på och 

behandlar den bild som materialets population återgett.  

Tonvikten i hushållsundersökningen låg i stor utsträckning på konsumtion av varor och produkter 

inom hushållen och det kan tänkas att viss typ av konsumtion möjligtvis underskattats något i då 

hushållsmedlemmarna inte velat framstå i dålig dager. Närmast till hands ligger konsumtion av 

rusdrycker eller likvärdiga varor. Gällande de ekonomiska posterna som ifyllts kan justeringar från 

                                                             
73 Levnadsvillkor och hushållsvanor (1938), s. 22 
74 Ibid. s. 15 
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de verkliga beloppen skett i syfte att dölja otillåtna inkomster eller gömma beskattningsbara 

tillgångar. Detta är endast några exempel på vad som eventuellt skulle kunna ha skett och 

undertecknad har inte uppmärksammat något som tyder på att uppgifterna inte varit 

sanningsenliga.  

Sammanfattningsvis är materialet att anse som tillförlitligt gällande de uppgifter som uppgetts i 

hushållsböckerna och som primärt källmaterial över vad som uppgetts är materialet mycket 

användbart. 

3. Metod 

3.1 Insamling av data 

De av hushållen ifyllda hushållsböckerna under 1932-1933 sammanställdes av Socialstyrelsen i 

bearbetningskartoliner. Där sammanfattades uppgifterna kvartals- och årsvis. Vid tidpunkten för 

studiens excerperande, våren 2011, förvarades dessa kartoliner samt hushållsböckerna på 

Stockholms Stadsarkiv i Arninge norr om Stockholm. Från dessa kartoliner har uppgifterna till 

denna studie hämtats och sammanställts i ett excelark. Nedan presenteras vilka uppgifter som 

excerperats. 

För varje hushåll har följande uppgifter inhämtats: 

 Bostadsort, mannens yrke, välståndsgrupp, socialgrupp, antal hushållsmedlemmar, antal 

barn, makarnas och barnens ålder samt ålder för övriga hushållsmedlemmar (med 

släktskap) 

 Hushållskonto vid årets början och slut, upptagna lån, uttag ur bank, återbekomna lån och 

förråd (in natura) 

 Återbetalda lån, insättning på bank, inköp av värdepapper, utlånat samt slutförråd (in 

natura) 

 Mannens huvudinkomst, mannens biinkomst, hustruns arbetsinkomst, barnens bidrag, 

räntor, återbäring, arbetslöshetsunderstöd, inkomster in natura samt övriga inkomster 

 Skatter, fackföreningsavgift, andra föreningsavgifter, politiska föreningsavgifter, sjuk och 

begravningsavgifter, liv- och kapitalavgifter, olycksfallsförsäkring, brandförsäkring, andra 

försäkringar, pensionsavgifter, räntor, bostadsutgifter, bostadsutgifter in natura, födo- och 

njutningsämnen, födo- och njutningsämnen in natura  

3.2 Definiering och beräkning av sparande 

För att besvara uppsatsens tre frågeställningar har det varit nödvändigt att definiera vad som 

räknas som sparande. Ovan redogjordes för vilka uppgifter som inhämtats kring hushållens 

förehavanden och utifrån dessa uppgifter har en beräkning av sparandet gjorts. Sparandet har 

summerats och definierats i en sparpost.  

Sparposten utgörs av utvalda uppgiftsgrupper, sparformer, från hushållsböckerna och är en för 

uppsatsen sammanställd post. I primärmaterialet har inte uppgifterna definierats som sparande, de 
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var istället indelade i kategorierna: Ekonomiskt Sammandrag, Bokföringsposter, Inkomster samt 

Utgifter.  

Syftet med att samla de utvalda uppgifterna(sparformerna) i en sparpost är att definiera och 

renodla hushållens förehavanden i vad som kan betecknas som sparande. När de sparrelaterade 

uppgifterna sammanställts till en sparpost för varje hushåll, sätts sparposten i relation till 

hushållets totala inkomst samt disponibla inkomst. Detta genererar ett relativt mått på sparandet 

och möjliggör en jämförelse mellan hushållen. 

De uppgiftsposter som bedömts som sparformer för hushållen i denna uppsats är: 

 Fackföreningsavgifter 

 Övriga föreningsavgifter 

 Brandförsäkringar 

 Olycksfallsförsäkringar 

 Sjuk- och begravningsavgifter 

 Övriga försäkringar 

 Liv- och kapitalförsäkringar 

 Pensionsavgifter 

 Inköp av värdepapper 

 Avbetalning av lån minus nyupptagna lån 

 Bankinsättning minus uttag 

 Hushållskontots saldo vid årets början minus saldo vid årets slut 

Hushållens totala inkomster har sammanställts genom att addera samtliga inkomstkategorier som 

funnits med i hushållsböckerna. I excerperingsarbetet noterades för varje hushåll de enskilda 

uppgifterna från åtta inkomstkategorier samt en uppsamlande kategori med övriga inkomster. I 

hushållsböckerna fanns totalt 16 inkomstkategorier, varav en naturainkomst som i sin tur bestod 

av ytterligare underkategorier, och således sammantas åtta kategorier i kategorin övriga inkomster. 

Den totala inkomsten som dessa kategorier summeras till har kontrollerats gentemot den av 

hushållen själva ifyllda posten ”Inkomster” under uppgiftsgruppen ”Ekonomiskt Sammandrag”. För 

vissa hushåll har en differens uppstått mellan summan av inkomstkategorierna och den angivna 

totala inkomsten. 

Differensen beror på att dessa hushåll haft utgifter som på något vis varit kopplade till hur 

inkomsterna förvärvats. Dessa utgifter har i hushållsböckerna inte registrerats som utgifter utan 

istället som avdragen inkomst. Inkomstkategorin avdragen inkomst har således subtraherats från 

den sammanlagda inkomsten och resulterat i det lägre belopp som hushållen själva angett som 

årets totala inkomster. Då dessa utgifter varit nödvändiga för att uppnå inkomsterna har de även i 

denna studie ansetts som avdragen inkomst och inte som vanliga utgifter. Det innebar att den totala 

inkomsten har reducerats med motsvarande belopp. 

De nio inkomstkategorier som noterats i sammanställningen är: 

 Mannens huvudsakliga inkomst 
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 Mannens biinkomst 
 Hustruns arbetsinkomst 
 Barnens bidrag 
 Räntor 
 Återbäring 
 Arbetslöshetsunderhåll 
 In naturainkomster (endast de sammanlagda naturainkomsterna har beaktats) 
 Övriga inkomster 

Kategorin övriga inkomster består av de kvarstående åtta inkomstkategorierna; inkomst av 

reservarbete, familjeinackordering, övrig inackordering, sjukhjälp, gåvor, försäljning av produktion, 

övriga inkomster samt lotterivinst.  

Den disponibla inkomsten tas fram genom att subtrahera den skatt hushållen betalt från de totala 

inkomsterna. Kvar blir de kontanta medel hushållen haft till sitt förfogande under året och som de 

kunnat välja att konsumera eller spara.  

För att mäta det relativa sparandet mellan hushållen har sparposterna satts i relation till de medel 

hushållen haft att röra sig med.  En sparkvot har beräknats och använts som utgångspunkt för 

jämförelser mellan hushållen. Först beräknades de totala inkomster och tillgängliga medel 

hushållen uppgett i hushållsböckerna och sedan uträknades den disponibla inkomsten. Den 

disponibla inkomsten i denna studie har således uträknats enligt nedan. 

Disponibel inkomst = totala inkomster (summan inkomstkategorierna (inkl natura) – skatter 

Sparkvoten har sedan beräknats som sparposten i procentuell andel av den disponibla inkomsten 

för varje hushåll.  

Sparkvot = sparpost/disponibel inkomst (procent) 

3.3 Gruppering av sparande 

De uppgiftsposter som definierats i sparformer och summerats i begreppet sparpost presenteras 

nedan tillsammans med en motivering av varför de bedömts utgöra sparande. Sammantagna 

representerar dessa tolv sparformer varje hushålls sparpost och för uppsatsen definierat sparande 

i nominellt belopp. Tillsammans med förklaringen av varför posterna anses indikera sparande 

presenteras samtidigt det sparbeteende som respektive sparform kategoriserats inom samt vilket 

eller vilka sparmotiv som kan ha legat till grund för sparbeteendet. Begreppen sparbeteende och 

sparmotiv har hämtats ifrån Richard Wahlunds avhandling och introducerades ovan.  

I Tabell 1 ges en överblick över de tolv sparformerna samt de sparbeteenden och sparmotiv de 

bedömts tillhöra. Därefter följer bedömningen av respektive sparform och förklaring av 

indelningen.  
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Tabell 1. Sparformer, Sparbeteende och Sparmotiv  
Sparform Sparbeteende Sparmotiv 

Fackföreningsavgifter Kontraktssparande Buffertsparande 

Övriga föreningar Kontraktssparande Buffertsparande 

Brandförsäkringar Kontraktssparande Buffertsparande 

Olycksfallsförsäkringar Kontraktssparande Buffertsparande 

Sjuk- och begravningsförsäkringar Kontraktssparande Buffertsparande 

Övriga försäkringar Kontraktssparande Buffertsparande 

Liv- och kapitalförsäkringar Kontraktssparande Pensionssparande 

(Målsparande) 

Pensionsavgifter Kontraktssparande Pensionssparande 

(Målsparande) 

Inköp av värdepapper Beslutssparande Förmögenhetsförvaltning 

Lån (avbetalade minus nyupptagna lån) Beslutssparande 

(Kontraktssparande) 

Förmögenhetsförvaltning 

(Målsparande) 

Bankkonto (insättningar minus uttag på 

bankkontot) 

Beslutssparande (brutto ≥ 50kr) 

(Kontraktssparande) 

Residualt sparande 

(0<brutto<50kr) 

Förmögenhetsförvaltning 

(Målsparande) 

Kassaförvaltning 

Hushållskassa (kontosaldo vid årets start minus 

årets slut) 

Residualt sparande Kassaförvaltning 

 

Föreningsavgifter - Att hushållen valt att ingå i och betala till en förening har definierats som 

sparande på grund av att disponibla medel har avsatts till medlemskapet. Avgiften kan ses som en 

investering i de förmåner föreningen erbjudit och hushållet har valt att försaka konsumtion i utbyte 

mot de fördelar ett medlemskap gett. Föreningsmedlemskap kan ha tjänat till att bygga upp en 

buffert mot arbetslöshet och som stöd vid framtida inkomststörningar, på grund av eventuell 

sjukdom.  Johnsons75 forskning kring engelska arbetarklassens sparande visade på ett utbrett 

föreningsmedlemskap. Ett medlemskap som dels erbjöd tillhörighet men också ekonomiskt stöd.  

De uppgifter från hushållsböckerna gällande föreningsavgifter som inräknats i respektive hushålls 

sparpost är; fackförenings- och övriga föreningsavgifter. 

                                                             
75 Johnson (1985), s. 10 
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o Sparbeteende: Kontraktssparande. Tidigare beslut om att spara (ingå i en förening) 

har lett till krav/kontrakt på återkommande betalningar/sparande. 

o Sparmotiv: Buffertsparande. Medlemsavgiften ger buffert mot oförutsedda 

framtida utgifter. 

Försäkringsavgifter (Eventualitetsförsäkringar)– En försäkring kan ses som sparande genom 

att pengar reserveras och avsätts för eventuella framtida behov. En rad olika försäkringar syftar till 

att gardera mot specifika händelser, exempelvis olycksfallsförsäkring eller brandförsäkring. Istället 

för att spara pengar på ett allmänt bankkonto och använda dem vid en olycka, betalas en 

olycksfallsförsäkringsavgift som berättigar till ersättning vid olycka. Denna typ av försäkringar, mot 

eventualiteter, syftar till att bygga upp en buffert mot oförutsedda händelser. I föreliggande uppsats 

görs skillnad på typ av försäkring då motivet till valet av sparform ska fastställas. I nedan följande 

punkt presenteras de försäkringsavgifter som bedöms mer ändamålsinriktade, pensionssparande, 

och som syftar till att täcka upp för framtida konsumtion snarare än eventuella utgifter. 

De uppgifter från hushållsböckerna som kategoriseras som eventualitetsförsäkringar och har 

inräknats i respektive hushålls sparpost är; sjuk- och begravningsförsäkring, brandförsäkring, 

olycksfallsförsäkring samt posten övriga försäkringar. 

o Sparbeteende: Kontraktssparande. Tidigare beslut om att spara (teckna 

försäkring) har lett till krav/kontrakt på återkommande betalningar/sparande. 

o Sparmotiv: Buffertsparande. Försäkringsavgiften bygger buffert mot oförutsedda 

framtida utgifter. 

Försäkringsavgifter (Pensionssparande)– Under föregående punkt redogjordes för den 

grundläggande definitionen av försäkringsavgifter som form av sparande. Försäkringssparande är 

exempel på sparbeteendet kontraktssparande men de olika sparformerna indikerar olika motiv 

med sparandet. Ovan redogjordes för försäkringar som indikerade sparmotivet buffertsparande. De 

försäkringsavgifter som bedömts som pensionssparande är liv- och kapitalförsäkringar. Dessa 

försäkringar tecknades vanligtvis med tidsbestämd giltighetstid med löptider på mellan 50 – 70 år 

och tjänade som långsiktigt sparande till framtida konsumtion. Antingen för försäkringstagarens 

egen nytta alternativt att tillfalla efterlevande. Gränsdragningen för dessa försäkringar gentemot 

eventualitets- och buffertsparande är inte nödvändigtvis uppenbar och det kan argumenteras för 

att liv- och kapitalförsäkringarna syftade till att långsiktigt bygga en buffert. I sak är det vad de 

ämnade att göra men den längre tidshorisonten och kopplingen till framtida behov gör att denna 

sparform bäst kategoriseras som målsparande i denna studie. Denna typ av målsparande är dock 

tydligt kopplat till ålderns höst och ett tillägg till Wahlunds terminologi kan behövas och ger 

således ytterligare ett sparbeteende; pensionssparande. Tillsammans utgör därför sparformerna 

pensionsavgifter och liv- och kapitalförsäkringar hushållens pensionssparande. Hagström 

argumenterade visserligen för att den ”banala meningen” med livförsäkringarna möjligtvis var att 

jämställa med ett långsiktigt bankkontosparande och att det ålåg försäkringsagenten att rädda 

gemene man från sådana villfarelser. Hagström hävdade att den egentliga meningen låg i 
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riskförsäkring. Hagström placerar således även liv- och kapitalförsäkringar under buffertsparande 

men här räknas de in under målsparande/pensionssparande. 76   

o Sparbeteende: Kontraktssparande. Tidigare beslut om att spara (teckna 

försäkring) har lett till krav/kontrakt på återkommande betalningar/sparande. 

o Sparmotiv: Pensionssparande. Försäkringsavgiften syftar till att möjliggöra 

framtida konsumtion och har en längre tidshorisont för målsättningen. 

Målsättningen är att täcka framtida behov.  

Pensionsavgifter – Pensionsavgifter tjänar som ett långsiktigt sparande inför livet efter den 

arbetsverksamma tiden. Utgiftsposten pensionsavgifter i hushållsböckerna har inräknats i 

respektive hushålls sparpost som Pensionsavgifter och faller inom samma kategori av sparande som 

liv- och kapitalförsäkringar, det vill säga pensionssparande. I uppsatsen görs antagandet att 

pensionssparandet börjat som beslutsparande och sedan övergått i kontraktssparande. 

Bedömningen är således den att varje pensionsavgiftsinbetalning inte föregicks av ett nytt 

sparbeslut. Därför kategoriseras pensionsavgifterna som exempel på sparbeteendet 

kontraktssparande.  

o Sparbeteende: Kontraktssparande. Tidigare beslut om att spara (teckna 

pensionsförsäkring) har lett till krav/kontrakt på återkommande 

betalningar/sparande. 

o Sparmotiv: Pensionssparande. Pensionsavgiften syftar till att möjliggöra framtida 

konsumtion efter det aktiva arbetslivet. 

Insättning i bank minus uttag ur bank – Sparformen insättning minus uttag på bankkonto visar 

hushållens summerade banknetto och förehavanden gällande banksparande under året för 

hushållsundersökningen.  Det saknas uppgifter om balansen på kontot vid årets start samt hur 

många insättningar eller uttag som gjorts. Sparformen visar således storleken på insättningar och 

uttag samt den slutliga förändringen under året. Antingen har hushållet valt att göra större 

insättningar än uttag på bankkontot eller vice versa. Alternativt lämnat kontot orört/saknat konto. 

Då detaljerad vetskap om hushållens konkreta sparbeteende eller sparmotiv för sparformen inte är 

tillgängligt finns utrymme för alternativa klassificeringar. I grunden visar överskott på positivt 

beslutssparande under året. Det vill säga huruvida ett sparbeslut fattats. Det aktiva sparbeslutet kan 

ha gjorts mot bakgrund av ett konsumtionsbeslut för framtiden. Att hushållet valt att spara pengar 

på bankkontot för att sedan kunna göra ett större köp. Vidare kan sparbeteendet ha formaliserats 

med regelbundna insättningar (kontraktssparande) och varje insättning föregås då inte längre av 

ett sparbeslut. Sparformen har även gemensamma drag med sparformen hushållkassa, se nedan, 

och motivet bakom insättningar kan ha varit en säkrare förvaring snarare än sparande. Dock skiljer 

sig bankkontot från hushållskassan då det krävts ett aktivt beslut att öppna ett bankkonto och 

transaktionskostnader (tid/avgifter) för att göra insättningar. Till skillnad mot dagens 

automatiserade banköverföringar mottogs troligtvis löneutbetalningar kontant och hamnade 

därmed inte direkt på ett banklönekonto. Det aktiva sparbeslutet kan också ha influerats av 

möjligenheten att erhålla ränta på insatt belopp. Hushållen valde då att avsätta kontanta medel till 

                                                             
76 SOU 1932:36 
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bankkontosparande med en ambition att förvalta sitt kapital. Posten har sammanfattningsvis 

medräknats som sparform på grund av den ambition hushållen visat genom att avsätta pengar till 

ett konto och därmed spara. 

Uppgiftsposterna Insättning i bank samt Uttag ur bank i hushållsböckerna har använts till att 

beräkna denna sparform. 

o Sparbeteende:  

 Beslutssparande. Aktiva beslut att spara kontanta medel (göra insättning 

på bank) vittnar om ett beslutssparande. Gränsen har satts till insättningar 

på 50 kr eller mer under året i studien för kategorisera beslutssparande. 

 Kontraktssparande. Tidigare sparbeslut kan ha lett till regelbundna 

insättningar. Då materialet inte medger mätning av hur ofta insättningar 

gjorts görs ingen beräkning av kontraktssparande. 

 Residualt sparande. Överskott i hushållet kan ha förvarats på bank. 

Gränsen har satts till under 50 kronor men mer än 0 kronor i studien för 

kategorisera residualt sparande. 

o Sparmotiv:  

 Förmögenhetsförvaltning. Motivet bakom beslutssparandet är att förvalta 

sitt kapital. Beslutsparande kan ha övergått i kontraktssparande men med 

samma underliggande motiv. Gränsen har satts till insättningar på 50 kr 

eller mer under året i studien för att kategorisera förmögenhetsförvaltning. 

 Målsparande. Kontraktssparande och/eller beslutssparande där målet är 

specifik framtida konsumtion. Bedöms inte i denna studie. 

 Kassaförvaltning. Säkrare förvaltning av överskottskapital. Gränsen har 

satts till under 50 kronor men mer än 0 kronor i studien för att kategorisera 

kassaförvaltning. 

Inköpta värdepapper – Inköp av obligationer, aktier eller dylikt är att beteckna som sparande 

eller investeringar. Sparande så till vida att pengar avsätts och knyts till ett värdepapper och 

förvaras i detta till dess att innehavaren väljer att sälja. Detta kan vara ett komplement till att 

långsiktigt spara pengarna på ett sparkonto, då räntan möjligtvis blir högre. Dock medföljer risken 

att förlora pengar ifall värdepappret sjunker i värde. Vidare kan inköp av värdepapper ha skett i ett 

mer investerings- eller spekulationssyfte. I hopp om högre avkastning kan disponibla medel ha 

satsats och riskerats snarare än att motivet varit att spara dem. Inköp av värdepapper som sparform 

definieras i denna studie som beslutssparande genom ett aktivt beslut om att spara/investera 

kontanta medel.  

o Sparbeteende: Beslutssparande. Aktiva beslut att investera och spara kontanta 

medel (i värdepapper) visar på ett beslutssparande. 

o Sparmotiv: Förmögenhetsförvaltning. Motivet bakom beslutssparandet är att 

förvalta sitt kapital. 

Återbetalda lån minus upptagna lån – Att avbetala lån minskar de likvida medlen lika mycket 

som skulderna och sänker eventuella räntekostnaderna. Konsumtion försakas för stabilare 
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ekonomisk situation och större finansiell trygghet. På motsatt sätt innebär upptagna lån att de 

likvida medlen ökar i takt med skulderna. Möjliggörandet av konsumtion eller investering (eller 

annan form av sparande) till priset av skuldsättning. Det medvetna valet mellan konsumtion och 

sparande gör att överskottet i denna sparform definieras som beslutssparande. Wahlund tar upp 

amorteringar som ett exempel på kontraktssparande men med perspektivet att avbetalningarna 

sker med regelbundna och kontraktsliknande intervall. I diskussionen ovan kring sparformen 

bankinsättningar minus uttag poängterades att alternativa klassificeringar kan vara nödvändiga 

när det kommer till att bedöma sparbeteende och sparmotiv. Av uppgifterna i källmaterialet har det 

inte varit möjligt att utläsa annat än totala summan för avbetalningar och nyupptagna lån samt 

därutav ett lånenetto. Huruvida hushållen gjort avbetalningar regelbundet eller en enda 

avbetalning går inte att säga. Därför läggs tonvikten på själva beslutet att spara och sparbeteendet 

för denna sparform bedöms i första hand vara beslutssparande. Dock är det fullt rimligt att 

hushållen haft avbetalningsplaner och i större utsträckning betraktat avbetalningarna som 

kontraktsbundna och inte tagit direkta sparbeslut inför varje avbetalning. Sparmotivet bakom 

avbetalningar är per definition att bli skuldfri (eller minska skulden). Anledningarna till att 

hushållen velat bli skuldfria var måhända olika och kan därför kategoriseras inom antingen 

målsparande (för att bli skuldfri eller på grund av avbetalningskrav) och/eller 

förmögenhetsförvaltning (lägre räntekostnader och ökad soliditet). Troligt är dock att hushållen 

haft en kombination av dessa sparmotiv bakom sitt sparande. Då det exakta sparbeteendet inte går 

att fastställa, men då det har krävts ett aktivt sparbeslut bakom avbetalningarna, kategoriseras 

sparformen som förmögenhetsförvaltning i första hand. 

Uppgifterna från hushållsböckerna gällande återbetalda lån och upptagna lån ingår i denna 

sparform.  

o Sparbeteende:  

 Beslutssparande. Aktiva beslut att avbetala lån och därmed spara kontanta 

medel (avbetalningar minus nyupptagna lån) visar på ett beslutssparande. 

 Kontraktssparande. Tidigare sparbeslut kan ha lett till regelbundna 

amorteringar.  

Kommentar: Då detaljerad information om sparbeteendet gällande denna 

sparform saknas bedöms sparformen endast som Beslutssparande. 

o Sparmotiv:  

 Förmögenhetsförvaltning. Motivet bakom beslutssparandet är att förvalta 

sitt kapital. Att minska räntekostnaderna och stärka hushållets 

balansräkning indikerar spararmotivet förmögenhetsförvaltning. 

 Målsparande. Enskilda sparbeslut om avbetalningar eller regelbundna 

amorteringar med motivet att bli av med lån och bli skuldfri. Eventuella 

avbetalningskrav från långivare kan också ha påverkat valet att avbetala.  

Kommentar: Då detaljerad information om sparmotiv gällande denna 

sparform saknas bedöms sparformen endast som Förmögenhetsförvaltning. 

Hushållskassa (kontosaldo vid årets slut minus kontosaldo vid årets början) – Hushållen 

fyllde i det belopp de hade på sitt konto vid årets början och slut. Det framgick inte vilken typ av 
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konto det gällde men troligtvis rörde det sig om en ”hushållskassa”. Kontanta medel vid en viss 

tidpunkt. Saldot vid årets början har för denna undersökning inräknats i hushållens totala inkomst 

på grund av att det utgjort medel som hushållen haft inför året att disponera för sin konsumtion och 

sitt sparande. För att beräkna storleken på sparandet under året i denna sparform har saldot vid 

årets början dragits bort från saldot vid årets slut. Differensen visar ett eventuellt överskott och 

således den ackumulation som skett genom att inkomsterna överstigit utgifterna. Detta sparande är 

troligtvis inte planerat eller långsiktigt utan visar endast på två ögonblicksbilder av hushållskassans 

saldo och balans. 

o Sparbeteende: Residualt sparande. 

o Sparmotiv: Kassaförvaltning.  Ett överskott har uppstått genom att utgifterna varit 

lägre än inkomsterna. Överskottet har sparats i hushållskassan.   

3.4 Gruppering av populationen 

Totalt har 1 014 arbetar- och lägre tjänstemannahushåll ingått i denna uppsats. Arbetare har därtill 

delats in efter medianinkomst och sammantaget analyseras fortsättningsvis fyra 

undersökningsgrupper: 

 Hela populationen: alla 1 014 hushåll 

 Arbetare med låg inkomst: alla arbetarhushåll där mannens inkomst understeg 2 779 kr 

 Arbetare med hög inkomst: alla arbetarhushåll där mannens inkomst översteg 2 779 kr 

 Tjänsteman: alla tjänstemannahushåll oavsett mannens inkomst 

De tre senare indelningarna avser att gruppera hushållen efter liknande sociala och ekonomiska 

förhållanden. Mannens yrke har varit avgörande för vilken grupp hushållet har bedömts tillhöra när 

det gällt att skilja mellan arbetare och lägre tjänsteman. I denna distinktion låg säkerligen 

skillnader i yrkenas status och anställningsvillkor om inte i ersättningsnivå, även om det förekom 

arbetare med högre nominell inkomst än vad lägre tjänstemän hade. Överlag var lägre tjänstemän 

anställda inom statlig eller kommunal verksamhet alternativt innehade mer kvalificerade arbeten 

inom näringslivet. Det kan antas att deras anställning varit tryggare och villkoren bättre än 

arbetarnas i allmänhet. Möjligtvis ingick sjukförsäkring och pension i de lägre tjänstemännens 

anställningsavtal. 

4. Hur sparade arbetare och lägre tjänstemän 1932-1933? 
För att visa om och i så fall hur arbetare- och lägre tjänstemannahushåll sparade har ett antal 

statistiska beräkningar gjorts av de poster i hushållens räkenskaper som bedömts indikera 

sparande. Nedan presenteras dessa under två huvudrubriker och ett tredje avsnitt ägnas sedan åt 

att presentera och analysera resultaten kring varför sparbilden såg ut som den gjorde. 

Ovan redovisades de olika sparformer (typ av sparande) som hushållen använt och vilket 

sparbeteende de kategoriserats inom. Sparbeteendet kan i sin tur analyseras mot bakgrund av de 

sparmotiv som respektive beteende antas komma av. Det går dock inte att säkert säga hushållens 

motiv bakom sparbeteendet och vissa av sparformerna kan indikera ett eller flera sparbeteenden. 

Begreppen sparbeteende och sparmotiv används som stöd för analysen och diskussionen i denna 
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studie. Ansatsen har inte varit att definitivt kategorisera populationen. Därför görs inte något 

försök att direkt koppla något sparmotiv bakom varje hushålls sparbeteende. För att kunna göra 

det hade hushållen behövt intervjuas kring sitt val av sparform. Istället har dessa begrepp tjänat 

som teoretiska begreppsverktyg att bygga analysen kring. 

Wahlund lyfte fram fyra typer av faktorer vilka ansågs kunna förklara viljan och förmågan bakom 

hushållssparande. Dessa fyra faktorer var; sparmotiv, livscykelstadium, inkomst samt ekonomisk 

situation. Av de fyra faktorerna lyfts i denna studie i huvudsak tre fram för att försöka förstå 

hushållens vilja och förmåga att spara. 

Faktorer som testas i denna studie 

1. Fem sparmotiv – kassaförvaltning, buffert- och trygghetsbehov, målsparande, 

pensionssparande och förmögenhetsförvaltning. Sparmotiven kan diskuteras utifrån det 

sparbeteende som hushållen uppvisat och vilka sparformer de använt. Eftersom det av 

naturliga skäl inte varit möjligt att genomföra intervjuer med representanter från hushållen 

har ingen ansats gjorts att kvantitativt bedöma omfattningen av respektive sparmotiv.   

2. Livscykelstadium – antal barn och makarnas medelålder. Wahlund talade om 

försörjningsbördans betydelse för sparande och de två variablerna barn och ålder används 

i uppsatsen för att skilja mellan olika skeden i livet. 

3. Inkomst – disponibel inkomst inklusive natura inkomster, hustruns bidrag samt barnens 

bidrag beräknas för att visa vilka medel hushållen förfogat över. 

För att visa sparbilden hos hushållen har uppsatsens syfte operationaliserats med tre 

frågeställningar och tillhörande beräkningar. Samtliga beräkningar har gjorts mot hela 

populationen samt för de tre undersökningsgrupperna. 

4.1 Hur mycket sparade svenska arbetar- och lägre tjänstemannahushåll? 

För att utröna huruvida hushållen sparade har en sparpost, mätt i kronor, sammanställts för varje 

hushåll. Sparposten sattes sedan i proportion till hushållets totala inkomst samt till den disponibla 

inkomsten. Detta gav då hushållets sparkvot. Sparposten har beräknats med ett nettovärde. 

Nettovärdet av sparposten visar huruvida ett hushåll totalt sett sparat under året. Till skillnad mot 

sparpostens bruttovärde, som endast summerar sparformer med ett positivt värde, visar 

sparpostens nettovärde summan av sparformerna oavsett värde. Exempelvis visar ett positivt 

belopp i sparformen bankinsättning minus uttag att hushållet satt in mer pengar än de tog ut och 

därmed sparade i den sparformen. Men ett positivt sparande i en sparform kan ha kommit av en 

överflyttning från en annan sparform och därmed har inget aggregerat sparande skett. Därför 

beräknas sparposten och sparkvoten utifrån nettovärdet för att justera för förflyttningar mellan 

sparformer.  

Beräkningar: Sparpost och Sparkvot.   
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Tabell 2 Sammanställning av antal hushåll, inkomst och sparpost per undersökningsgrupp  
Hela populationen* Värde, kr Medel, kr Median, kr MAX, kr MIN, kr 

Antal hushåll (st) 1 014 - - - - 

Total inkomst 3 890 444 3 837 3 702 10 005 1 738 

Disponibel inkomst** 3 639 616 3 589 3 479 9 262 1 642 

Sparpost (netto) 341 636 337 303 2 988 -1 945 

Arbetare under 
medianinkomsten† 

Värde, kr Medel, kr Median, kr MAX, kr MIN, kr 

Antal hushåll (st) 256 - - - - 

Total inkomst 750 791 2 933 2 811 6 536 1 738 

Disponibel inkomst** 709 168 2 770 2 635 6 030 1 642 

Sparpost (netto) 53 594 209 201 1 084 -588 

Arbetare över 
medianinkomsten‡ 

Värde, kr Medel, kr Median, kr MAX, kr MIN, kr 

Antal hushåll (st) 257 - - - - 

Total inkomst 1 039 909 4 046 3 888 7 786 2 791 

Disponibel inkomst** 969 242 3 771 3 636 7 326 1 730 

Sparpost (netto) 94 044 366 328 1 819 -485 

Tjänsteman§ Värde, kr Medel, kr Median, kr MAX, kr MIN, kr 

Antal hushåll (st) 501 - - - - 

Total inkomst 2 099 744 4 191 4 008 10 005 2 142 

Disponibel inkomst** 1 961 206 3 915 3 737 9 262 2 111 

Sparpost (netto) 193 998 387 371 2 988 -1 945 

*Samtliga 1 014 hushåll som ingått i föreliggande studie. †Hushåll inom gruppen arbetare där mannens inkomst varit lägre än 
medianinkomsten (2 779kr) bland samtliga arbetare. ‡Hushåll inom gruppen arbetare där mannens inkomst varit högre än 
medianinkomsten. §Hushåll tillhörande gruppen tjänstemän. ** Disponibel inkomst = Totala inkomster (inkl natura) – skatter. Källa: 
Socialstyrelsens hushållsundersökning (HU) år 1933 (SSA) 

 

För att besvara frågan huruvida arbetar- och lägre arbetarhushåll respektive tjänstemannahushåll 

sparade har först de totala inkomsterna inom hushållen beräknats och sedan den disponibla 

inkomsten. Den disponibla inkomsten utgör de medel hushållen haft att disponera efter det att 

skatten dragits från inkomsterna. Det är dock troligt att hushållen haft vissa nödvändiga och 

högprioriterade kostnader. Tanken förs närmast till utgifter för mat och kläder samt 

bostadsutgifter. Denna typ av, ofta ofrånkomliga, utgifter innebär i praktiken att den disponibla 

inkomsten på förhand minskas. Det är däremot sällan skrivet i sten hur stort belopp eller andel av 

disponibla inkomsten som ett hushåll måste lägga på bostad eller framförallt på matutgifter. Sett 

över ett års tid kanske möjligheten funnits att byta till en bostad med lägre boendekostnad. 

Gällande utgifter för mat och kläder kan ofta en avvägning göras i hur mycket pengar som ska 

spenderas. Med detta i åtanke har det inte gjorts någon ansats att subtrahera utgifter för mat och 

husrum från den disponibla inkomsten innan sparandet beräknats. Sparandet belyses i ljuset av 

hushållens totala kostnadsbild och undantag görs alltså endast för skatteutgifter vilka får anses 

ligga utom kontroll för ett laglydigt hushåll.  

Med detta sagt riktas nu blicken först mot den för hela populationen genomsnittliga disponibla 

inkomsten på 3 589 kr. För att ge en bild av normalfördelningen inom hushållen presenteras i 
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Tabell 2 även median, max- och minimivärdena för totala inkomster, disponibla inkomster samt 

sparposten för de fyra undersökningsgrupperna. Det skiljde endast 110 kr mellan medel- och 

medianvärdet för hela populationens disponibla inkomst och 34 kr sett till samma mått för 

sparposten. Inom respektive subgrupp var värdena också överlag överensstämmande. Det 

indikerar att dessa värden är relativt representativa för hela populationen och att extremvärden 

inte förvridit medelvärdet, även om de högre inkomsterna bland tjänstemännen gett ett högt 

maxvärde. Av totala undersökningsgruppen hade 50 procent en disponibel inkomst mellan 1 642 kr 

och 3 479 kr medan resterande låg mellan 3 479 kr och 9 262 kr.  

Värt att notera är att arbetare med hög inkomst låg betydligt närmare lägre tjänstemannahushållen 

än vad arbetare med låg inkomst gjorde sett till medel- och medianinkomst. Då uppdelningen av 

arbetarhushållen gjordes efter medianvärdet för mannens inkomst, vilken för i stort sett samtliga 

hushåll var den överlägset största inkomstkällan, är det naturligt att arbetarhushållen med högst 

totalinkomst hamnade i gruppen av manliga arbetare med hög inkomst. Närheten till den lönenivå 

tjänstemännen uppvisade vittnar om att inkomstbilden var bred bland arbetare samt att 

inkomstmässigt innebar det inte alla arbetare automatiskt hade lägre lön än tjänstemän. Betydelsen 

av eventuella skillnader i typ av tjänst, anställningsvillkor och förmåner mellan arbetare och lägre 

tjänstemän blir därmed än mer intressant för hur sparandet såg ut.  

Sparposten uppmätte störst spridning mellan minimi- och maximumvärden bland 

tjänstemannahushållen vilket delvis kan förklaras med att dessa haft större inkomster och därmed 

mer kapital att förvalta eller investera samt att spannet för den disponibla inkomsten var mindre 

inom arbetargrupperna.   

Tabell 3 Sammanställning av sparkvot per undersökningsgrupp 
Hela populationen* Medel, % Median, % MAX, % MIN, % 

Sparkvot** 9,1 9,2 53 -48 

Låg arbetare† Medel, % Median, % MAX, % MIN, % 

Sparkvot** 7,5 7,5 27 -26 

Hög arbetare‡ Medel, % Median, % MAX, % MIN, % 

Sparkvot** 9,5 8,9 39 -14 

Tjänsteman§ Medel, % Median, % MAX, % MIN, % 

Sparkvot** 9,7 10,0 53 -48 

*Samtliga 1 014 hushåll som ingått i föreliggande studie. †Hushåll inom gruppen; arbetare där mannens inkomst varit lägre än 
medianinkomsten (2 779kr) bland samtliga arbetare. ‡Hushåll inom gruppen; arbetare där mannens inkomst varit högre än 
medianinkomsten. §Hushåll inom gruppen; tjänstemän. ** Sparkvoten i procent = sparpost/disponibel inkomst. Källa: HU 1933 (SSA) 
 

Tabell 3 visar sparkvoten för studiens fyra undersökningsgrupper. Överensstämmelsen mellan 

medel- medianvärdena är god, framförallt för hela populationen och inom subgruppen av arbetare 

med låg inkomst. Sparkvoten följde den stegvisa ökningen inom undersökningsgrupperna som den 
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disponibla inkomsten uppvisade i Tabell 2. Arbetare med hög inkomst uppvisade liknande inkomst 

per hushåll som de lägre tjänstemännen och även sparkvoterna låg nära varandra.77  

En bild av att högre inkomster inneburit en procentuellt sett större ökning av sparkvoten kan 

urskönjas. För att undersöka det närmare kan skillnaderna i disponibel inkomst kontra sparkvot 

mellan arbetare med hög inkomst och tjänstemän granskas. Från Tabell 2 kan först procentuella 

skillnaden i medianvärdet för disponibel inkomst beräknas vilket visar att medianen för arbetare 

med hög inkomst uppmätte 97 procent av medianvärdet för den disponibla inkomsten per hushåll 

för lägre tjänstemannahushåll. Från Tabell 3 hämtas sedan motsvarande värde för 

mediansparkvoten vilket ger att högavlönade arbetare uppvisade en medelsparkvot på 89 procent 

av värdet för tjänstemän. Skillnaderna i sparkvot var alltså större än vad som vore väntat sett 

endast till ökningen av disponibel inkomst.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hushållen sparade en inte oansenlig andel av sin 

inkomst. Arbetare med låg inkomst sparade i genomsnitt 7,5 procent av sin disponibla inkomst men 

drog ned totala genomsnittet som låg på 9,1 procent. Arbetare med hög inkomst och tjänstemän 

sparade i genomsnitt 9,5 respektive 9,7 procent av inkomsten.  

4.2 I vilka former försökte svenska arbetar- och lägre tjänstemannahushåll spara? 

När omfattningen av sparandet bland hushållen beräknats ställdes frågan hur hushållen hade 

försökt spara. Hushållens sparade har definierats med tolv olika sparformer, sammanställt utifrån 

uppgiftsposter i källmaterialet, mängden sparande i respektive sparform har beräknats liksom 

antalet hushåll som brukat dem. Rangordningen av sparandet bland sparformerna har även 

granskats. Efter bedömningen av respektive sparform har slutligen sparande genom 

ifrågakommande sparbeteende beräknats för varje hushåll.  

För varje sparform har bruttovärdet summerats då det är valet av sparform som varit intressant i 

detta skede. Sparat värde, antal hushåll som sparat samt inbördes rangordningen mellan 

sparformer med positivt värde har uträknats för att påvisa hur hushållen försökte spara. På samma 

sätt beräknas sparbeteende efter bruttovärde inom de sparformer som bedömts utgöra respektive 

sparbeteende.  

Beräkningar: Positivt sparande i respektive sparform, rangordning av sparformerna efter värde mätt i 

kr och efter antal hushåll som nyttjat dem samt värde och antal hushåll som bedömts uppvisa 

respektive sparbeteende.   

4.2.1 Sparformer 

Först några kommentarer kring hela populationens sparbild. Den övergripande bilden av 

användandet av sparformer är den av ett aktivt hushållssparande bland de 1 014 hushållen. I sju av 

tolv sparformer hade över hälften ett bruttosparande. Ytterligare tre sparformer uppvisade ett 

bruttosparande bland runt 40 procent av hushållen (Tabell 4). Liv- och kapitalförsäkringar utgjorde 

den största sparformen, sett både till värde i kronor och antal hushåll och utgjorde 23 procent av 

                                                             
77 Detta gällde dock främst medelvärdet, vilket kan vara något missvisande då medelvärdet för 
tjänstemännen troligen legat något lågt på grund av extremvärden för minimivärdet. 
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bruttosparposten. Det innebär att av det sammanlagda värdet av positivt sparande lades störst 

andel på liv- och kapitalförsäkringar. Den följdes av sparformen avbetalade lån minus nyupptagna 

(lånenetto) på 16 procent. När nettovärdet av sparformerna betraktas över hela populationen 

omfördelas andelen av (netto)sparposten något. Två av de tre sparformerna vilka kan uppvisa ett 

negativt netto fick en lägre andel (endast banknetto, lånenetto och hushållskassan kan ha negativa 

värden då övriga sparformer som lägst kan ha värde 0 kronor). Lånenetto behöll andelen på 16 

procent medan banknetto visade ett negativt netto och hushållskassan minskade i andel från åtta 

procent av bruttosparposten till två procent av nettosparposten. Detta innebär även att de övriga 

sparformerna utgjorde en ökad andel av nettosparposten än av bruttosparposten. Liv- och 

kapitalförsäkringars andel steg till 31 procent och exempelvis pensionsavgifter steg från 13 procent 

till 17 procent. Eftersom siffrorna är aggregerade från samtliga hushåll går det inte att visa på en 

direkt omflyttning från exempelvis sparformen bankinsättningar minus uttag till pensionsavgifter. 

Det går dock att utläsa att sammantaget togs det ut mer pengar från bankkonton än vad det sattes 

in. Samtidigt avbetalades lån till ett högre värde än vad det upptogs nya. För bägge dessa 

sparformer var bruttosparande förekommande bland ca 40 procent av hushållen men därmed inte 

sagt att 60 procent hade ett negativt sparande då nollvärde även förekom. Detta antingen genom att 

lika stora värden tog ut varandra eller på grund av att sparformen inte nyttjats alls.  

De tolv sparformerna uppfattades inte nödvändigtvis av hushållen själva som sätt att spara. Det 

finns ofta en risk i att vid historiska betraktelser anlägga sitt eget, eller det för stunden rådande 

synsättet, på företeelser vilka skett helt fristående från betraktaren och dennes omvärld. En risk 

finns såtillvida att analyser och slutsatser gärna formas efter vad som antas gälla. Hade möjligheten 

funnits att fråga familjemedlemmarna själva vad de ansåg utgöra deras sparpost är det inte otroligt 

att sparformerna och beloppen skiljt sig åt från vad som presenterats här. Närmast till hands är 

kanske hushållskassan, lånenetto eller föreningsavgifter. Som berörts tidigare kan hushållskassan ha 

setts som en förvaring och att avbetala skulder gjordes kanske mer av pliktkänsla eller genom 

sociala påtryckningar än för att spara per se. Det rör sig dock i samtliga sparformer om ekonomiska 

transaktioner eller förehavanden som antingen stärkt eller försvagat hushållens finansiella 

situation och det är rimligt att anta att hushållen varit medvetna om detta. Således är det nu dags 

att titta närmare på hur sparformerna användes och i vilken utsträckning ett bruttosparande 

noterats.  

  



39 
 

Tabell 4. Sammanställning av sparande efter sparform för hela populationen 
Sparform (bruttovärde)* Värde, kr (%)† Medel, kr Median, kr Max, kr Antal (%)‡ 

Fackföreningsavgift  49 349 (11)  61 53 1 115 814 (80) 

Övriga föreningsavgifter  5 396 (1) 10 6 141 526 (53) 

Sjuk- och begravningsavgifter  38 285 (8)  48 43 222 805 (79) 

Liv- och kapitalförsäkringar  104 477 (23)  117 103 584 894 (88) 

Olycksfallsförsäkring  6 631 (1)  13 10 244 515 (51) 

Brandförsäkringar  5 961 (1)  8 6 59 786 (78) 

Övriga försäkringar  101 (0)  5 4 15 19 (2) 

Pensionsavgifter  58 203 (13)  144 135 420 404 (40) 

Bankinsättning minus uttag  59 138 (13)  147 68 2 556 401 (40) 

Värdepapper  20 972 (5)  113 50 1 417 186 (18) 

Lån, avbetalning minus nyupptagna  73 205 (16)  186 102 4 792 394 (39) 

Hushållskassan   37 890 (8)  70 42 813 541 (53) 

Sparform (nettovärde)* Värde, kr (%)§ Medel, kr Median, kr Max, kr Min, kr 

Fackföreningsavgift  49 349 (14)  49 44 1 115 - 

Övriga föreningsavgifter  5 396 (2)  5 1 141 - 

Sjuk- och begravningsavgifter  38 285 (11)  38 35 222 - 

Liv- och kapitalförsäkringar  104 478 (31)  103 92 584 - 

Olycksfallsförsäkring  6 632 (2)  7 2 244 - 

Brandförsäkringar  5 961 (2)  6 5 59 - 

Övriga försäkringar  102 (0)  0,1 1 15 - 

Pensionsavgifter  58 203 (17)  57 - 420 - 

Bankinsättning minus uttag  -9 266 (-3)  - 9 - 2 556 -5 290 

Värdepapper  20 972 (6)  21 - 1 417 - 

Lån, avbetalning minus nyupptagna  53 518 (16)  53 - 4 792 -1 405 

Hushållskassan   8 005 (2)  8 3 813 -719 

*De tolv sparformer som summerat utgör hushållets sparpost. I tabellen presenteras både bruttovärde och nettovärde för respektive 
sparform. Bruttovärdet är summan av allt positivt sparande i sparformen. Nettovärdet är summan av allt sparande, även negativa 
värden. †I kolumnen visas positivt sparande i kr samt inom parentes procentuell andel av bruttosparposten. ‡Kolumnen visar antal 
hushåll med positivt (brutto) sparande i sparformen. Inom parentes visas andel av undersökningsgruppen. Ex. 814 hushåll (80 %) har 
haft ett bruttosparande i Fackföreningsavgifter av undersökningens totalt 1 014 hushåll. § I kolumnen visas nettosparande i kr samt inom 
parentes procentuell andel av nettosparposten. Källa: HU 1933 (SSA) 

Fack- och övriga föreningsavgifter 

Försakandet av kontanta medel mot föreningstillhörigheten har för studiens ändamål ansetts falla 

inom ramen för sparande. Som diskuterats under metodkapitlet bedöms åsidosättandet av de 

disponibla medlen för framtida förmåner, i form av föreningsförmåner, som sparande. Medlemskap 

i en fackförening var att döma av avgiftsinbetalningar vida utbrett inom arbetar- och lägre 

tjänstemannahushåll. Bland arbetarhushållen var i genomsnitt 87 procent anslutna (86 procent för 

de arbetarhushållen med låg inkomst och 89 procent för de med högre inkomst) medan andelen var 

73 procent bland tjänstemännen. Fördelning sett till värde och andel av hushållens sparpost visar 

också på en större betydelse av fackföreningar bland arbetare än bland tjänstemän. 

Anmärkningsvärt är den stora skillnaden i fackföreningsavgift per hushåll mellan de tre grupperna. 

Tabellerna 5, 6 och 7 har visat att mellan arbetare med lägre inkomst och arbetare med högre 
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inkomst skiljde det 14 kronor i medianavgift men 23 kronor i medelvärde medan tjänstemän 

uppvisade nästan halva medianvärdet mot bättre avlönade arbetare.  

Medlemskapet i en fackförening kan karaktäriseras som en typ av försäkring, där avgiften 

berättigar till stöd i relationen mot sin arbetsgivare och vid eventuella konflikter. Det kan till 

exempel röra sig om arbetslöshetsersättning eller bidrag vid sjukdom. Johnson har visat att för den 

engelska arbetarklassen förekom privata arbetslöshetsförsäkringar uteslutande inom facken.78 I 

Sverige saknades ett statligt eller allmänt arbetslöshetsstöd och istället var det fackföreningarna 

som tillhandahöll så kallade arbetslöshetskassor. Det var i Sverige vid tiden för undersökningen 

obligatoriskt för fackliga medlemmar att ansluta sig till kassorna och det är troligt att en del av 

fackföreningsavgiften var betalning av avgiften till arbetslöshetskassorna.79 Detta kan måhända 

erbjuda en förklaring till skillnaden i antal medlemmar och storleken på medlemsavgiften mellan 

undersökningsgrupperna. Om anställningsvillkoren var bättre bland lägre tjänstemän och förmåner 

i form av betald avgift till arbetslöshetskassa eller sjukförsäkring var en del av ersättningen kanske 

behovet av att på egen hand ingå i fackföreningar var mindre alternativt att en del av bruttolönen 

direkt gick till att betala avgifter. På så vis kanske den totala lönebilden för lägre tjänstemän 

innefattade att vissa förenings- och försäkringsavgifter betalades genom arbetsgivaren eller 

garanterades i avtal. I linje med denna hypotes är bilden av att medel- och medianavgiften som 

betaldes in till övriga föreningsavgifter var lägre inom arbetarhushållen visavi tjänstemännen. 

Anslutningen var i dessa fall måhända fristående från mannens yrke och medlemskap. Avgiften kan 

därför ha haft större korrelation med de disponibla medel hushållen haft. Det kan tänkas att 

hushållen varit medlemmar i kooperativ eller hushållsföreningar vars medlemsantal i Sverige 

ökade kraftigt under 1900-talets första tre decennier. Liknande föreningar var även vanliga inom 

den engelska arbetarklassen, enligt Johnson. Istället för kontantackumulering i hemmet användes i 

Storbritannien olika typer av institutioner; sparbanker, kooperativa föreningar och sparklubbar. De 

senare var ofta kopplade till specifika utgifter och posten övriga föreningar i källmaterialet kan ha 

innefattat betalningar till liknande institutioner i Sverige. 

Sjuk- och begravningsavgifter, olycks- och brandförsäkring samt övriga försäkringar 

I föregående stycke diskuterades den lägre anslutningen till fackföreningar och den lägre 

genomsnittliga avgiftsstorleken för tjänstemannahushållen jämfört med för arbetarna. En 

förklaring erbjöds genom eventuell skillnad i tjänst och de förmåner, i form av exempelvis betald 

avgift till arbetslöshetskassor, som olika yrken kan ha medfört. Ett liknande resonemang kan föras 

kring sjuk- och begravningsavgifter. Även för denna sparform var andelen nyttjande hushåll lägre 

bland tjänstemän än bland arbetarna, 70 procent kontra 88 procent. Arbetare med högre inkomst 

hade betydligt högre medel- och medianavgift och även arbetare med lägre inkomst visade på något 

högre genomsnittsbelopp än de lägre tjänstemännen. Det fanns i Sverige vid tidpunkten för 

hushållsundersökningen inte någon allmän eller obligatorisk sjukförsäkring. På liknande sett som 

för arbetslöshetsstöd fanns det dock sjukkassor att ansluta sig till och för vilka en avgift betalades 

in och en ersättning betalades ut vid händelse av sjukdom. I förarbetet till förslaget om en allmän 

sjukförsäkring från 1919 talades bland annat om att statstjänstemän skulle undantas då de erhöll 

                                                             
78 Johnson (1985), s. 75 
79 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 59-61 
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försäkring genom sin tjänst.80 Om det kan antas att även vissa lägre tjänstemän, inom exempelvis 

kommun eller näringslivet, också i viss utsträckning var berättigade till skydd kan det, som i fallet 

med fackföreningarna, ge en indikation om varför sparbelopp skiljde sig åt mellan 

undersökningsgrupperna. 

En viktig del av livförsäkringar i Storbritannien och varför de var populära bland de sämre 

bemedlade var att de tjänade till att betala för en anständig begravning. Till skillnad mot i Johnsons 

studie finns i källmaterialet en separat post för sjuk- och begravningsförsäkringar. Därmed 

överlappar Johnsons material de två sparformer liv- och kapitalförsäkring och sjuk- och 

begravningsförsäkring.  Angående sjukförsäkringar skriver Johnson att de var vanligt 

förekommande vid början av 1870-talet och växte i omfattning över tid i Storbritannien. 

Institutionerna för försäkringar mer än fördubblades mellan 1880 – 1939. Färre tecknade 

sjukförsäkringar än begravningsförsäkringar vilket kan tyckas märkligt, men Johnson förklarar 

detta med sociala hänsynstaganden och rädslan för en skamfylld begravning.81I källmaterialet går 

det dock inte att utläsa sådana distinktioner då utgiftsposten innefattade bägge försäkringstyperna.  

Till skillnad från både arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring var olycksfallsförsäkring 

obligatorisk gällande olycksfall i arbetet från 1916 i Sverige. Ersättningsnivån var förhållandevis 

hög, med två tredjedelar av inkomsten, och finansierades genom att alla var tvungna att teckna 

försäkring. Då riskbilden var differentierad mellan yrkesgrupper var också avgiftsstorleken en 

funktion av försäkringstagarens yrke.82 Mot bakgrund av detta är det intressant att notera att 

endast 51 procent av hela undersökningspopulationen betalade en renodlad olycksfallsförsäkring. 

Fördelningen var jämn sett till de enskilda grupperna och medianavgiften sträckte sig mellan 8 kr 

för lägre arbetare, 12 kr för arbetarna med högre inkomst och 10 kr för tjänstemän. Då 

yrkesbeteckningarna överlappade något mellan arbetare med högre inkomst och tjänstemännen i 

denna studie kan måhända riskbilden varit liknande sett till vilken nivå av avgift försäkringstagaren 

skulle betala. Det är heller inte fastställt att olycksfallsförsäkringen specifikt var kopplad till 

mannens yrke. Möjligtvis var den obligatoriska försäkringsavgiften inbakad i skatteposten 

alternativt i fackföreningsavgiften. Det som redovisats under olycksfallsförsäkring var eventuellt 

ytterligare försäkring som tecknats för annan familjemedlem.  

Brandförsäkringar var också mycket vanligt förekommande inom alla undersökningsgrupper, men 

till ett betydligt lägre värde än övriga sparformer (bortsett från sparformen övriga försäkringar 

som endast användes av 19 hushåll totalt och med lägst medel- och medianvärde). Skillnaden i 

genomsnittsvärde härrör troligtvis från skillnaden i typ av försäkring. Det relativt låga värdet för 

brandförsäkring vittnar om att hushållen inte ägde dyra föremål eller egna bostäder i någon större 

utsträckning och därmed saknade tillgångar att försäkra. Antagandet finner stöd i att dessa slag av 

försäkringar minst nyttjades bland arbetare med lägre lön.  

Intressant är det höga antalet av hushåll som tecknade en eller flera av försäkringarna, såsom sjuk- 

och begravnings, olycksfalls- samt brandförsäkring. Det indikerar en vilja och ekonomisk förmåga 

                                                             
80 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 57-60 
81 Johnson (1985), ss. 75, 84-86 
82 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 56-57 
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att planera och förbereda inför eventualiteter. Johnson visade att inom engelska arbetarklassen var 

”risk”-försäkringar den mest populära sparformen. Detta var ett sparande genom att betala en 

premie i förväg för att täcka eventuella kostnader framöver. Kontraktssparande i ett 

försäkringssystem för förmåner var regel snarare än undantag.83 Vilket överensstämmer med den 

bild som denna studie målar upp. 

Tabell 5. Sammanställning av sparande efter sparform för arbetare med lägre inkomst 
Sparform (bruttovärde)* Värde, kr (%)† Medel, kr Median, kr Max, kr Antal (%)‡ 

Fackföreningsavgift 14 253 (19) 65 63 166 219 (86) 

Övriga föreningsavgifter 813 (1) 7 5 55 114 (45) 

Sjuk- och begravningsavgifter 10 390 (14) 46 44 120 225 (88) 

Liv- och kapitalförsäkringar 16 612 (22) 80 77 260 207 (81) 

Olycksfallsförsäkring 1 270 (2) 10 8 41 127 (50) 

Brandförsäkringar 1 136 (1) 6 6 31 186 (73) 

Övriga försäkringar 12 (0) 2 2 6 5 (2) 

Pensionsavgifter 1 340 (2) 89 94 164 15 (6) 

Bankinsättning minus uttag 8 647 (11) 107 42 915 81 (32) 

Värdepapper 2 523 (3) 72 35 675 35 (14) 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 12 438 (16) 145 54 4 792 86 (34) 

Hushållskassan  7 301 (10) 57 39 345 127 (50) 

Sparform (nettovärde)* Värde, kr (%)§ Medel, kr Median, kr Max, kr Min, kr 

Fackföreningsavgift 14 253 (27) 56 57 166 0 

Övriga föreningsavgifter 813 (2) 3 - 55 0 

Sjuk- och begravningsavgifter 10 390 (19) 41 39 120 0 

Liv- och kapitalförsäkringar 16 612 (31) 65 62 260 0 

Olycksfallsförsäkring 1 270 (2) 5 - 41 0 

Brandförsäkringar 1 136 (2) 4 4 31 0 

Övriga försäkringar 12 (0) 0,0 - 6 0 

Pensionsavgifter 1 340 (3) 5 - 164 0 

Bankinsättning minus uttag - 4 105 (-8) -16 - 915 -5 290 

Värdepapper 2 523 (5) 10 - 675 0 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 9 119 (17) 36 - 4 792 -500 

Hushållskassan  231 (0) 1 - 345 -407 

*De tolv sparformer som summerat utgör hushållets sparpost. I tabellen presenteras både bruttovärde och nettovärde för respektive 
sparform. Bruttovärdet är summan av allt positivt sparande i sparformen. Nettovärdet är summan av allt sparande, även negativa 
värden. †I kolumnen visas positivt sparande i kr samt inom parentes procentuell andel av bruttosparposten. ‡Kolumnen visar antal 
hushåll med positivt (brutto) sparande i sparformen. Inom parentes visas andel av undersökningsgruppen. Ex. 219 hushåll (86 %) har 
haft ett bruttosparande i Fackföreningsavgifter av de totalt 256 hushåll inom socialklassen Lägre arbetare. § I kolumnen visas 
nettosparande i kr samt inom parentes procentuell andel av nettosparposten. Källa: HU 1933 (SSA) 

Pensionssparande; liv- och kapitalförsäkringar samt pensionsavgifter 

Johnsons data visar på att 1920 hade 75 procent av britterna någon form av livförsäkring och vid 

slutet av andra världskriget beräknades andelen till ca 90 procent av arbetarklasshushållen.84 

                                                             
83 Johnson (1985), ss. 38-39 
84 Johnson (1985), ss. 23-25, 26-28, 35 
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Siffran i föreliggande studie, där 88 procent av totala antalet hushåll tecknade liv- och 

kapitalförsäkring, passar in mellan de två referenspunkterna, sett både till omfattning och till 

tidpunkt. Arbetare med lägre inkomst uppvisade det klart lägsta sparandet, 81 procent av hushållen 

jämfört med 88 procent av resterande arbetare och 91 procent av tjänstemännen. Avgifterna som 

betalades var också betydligt lägre, runt 80 kr jämfört med cirka 100 kr respektive cirka 130 kr för 

övriga två grupper.  

Dock görs inte någon åtskillnad på liv- och kapitalförsäkring i källmaterialet vilket gjordes i 

Johnsons material. Johnson visar vidare på att mellan 1895 och 1930 kom kapitalförsäkringar att 

stiga från 10 till 25 procent i omfattning bland engelska arbetarklassen. Johnsons pekar på två 

möjliga förklaringar till ökningen av kapitalförsäkring; en sjunkande dödlighet och medföljande 

ökning av livslängd samt ett generellt ökat välstånd.85 Hagström visade på att de svenska liv- och 

kapitalförsäkringarna tecknades för ett långsiktigt sparande med löptider på 50 – 70 år.86 En 

intressant vinkling Hagström gör är att benämna dessa sparformer som något av en social 

konstruktion där hushållen ansträngde sig, ibland över sin finansiella förmåga, för att delta i detta 

kollektiva sparande. Försäkringsbolagens roll var viktig, hävdade Hagström, genom att aktivt 

arbeta för tecknandet av nya försäkringar.87 Johnson visade på den starka betydelsen av att genom 

sitt sparande uppnå acceptans inom den sociala grupp inom vilken hushållen identifierades sig. Det 

gjorde att själva hembesöket av en försäkringsagent kunde vara nog så viktigt som den faktiska 

försäkringen.88  

Sverige hade vid tiden för hushållsundersökningen sedan ca 20 år en allomfattande och obligatorisk 

pensionsförsäkring. Själva pensionsutbetalningarna var alltjämt låga och långtifrån tillräckliga för 

att behålla den levnadsstandard hushållen haft under sin yrkesverksamma tid.89 Som komplement 

till den genom kommunalskatten inbetalade pensionsförsäkringen fanns det möjlighet för hushåll 

att teckna en subventionerad frivillig försäkring.90 I studien visas att sett över hela populationen 

betalade 40 procent av hushållen in en pensionsavgift men detta bör troligtvis ses utöver den avgift 

som betalades in som del av kommunalskatten. Dessutom är den totala bilden för populationen 

gällande pensionsavgifter klart missvisande. Endast i snitt fyra procent av arbetarhushållen 

sparade i sparformen pensionsavgifter medan hela 67 procent bland de lägre 

tjänstemannahushållen gjorde detsamma. Det tycks därmed som att arbetarhushållen nöjde sig 

med den pensionsförsäkring som var obligatorisk medan tjänstemännen aktivt pensionssparade 

genom andra alternativ. Huruvida detta går att härleda till högre inkomst och anställningsvillkor 

eller om det funnits en annan kultur bland tjänstemän att spara långsiktigt är svårt att bedöma. Liv- 

och kapitalförsäkringar, som också bedöms indikera pensionssparande, var betydligt mer vanligt 

förekommande bland samtliga hushåll. Det fanns inget lagstadgat kring denna form av försäkring 

och möjligtvis såg arbetarhushållen liv- och kapitalförsäkringar som ett bättre komplement till den 

                                                             
85 Johnson (1985), ss. 41-43 
86 SOU 1932:36 
87 Ibid. 
88 Johnson (1985), ss. 38-39 
89 Edebalk – Wadensjö (1998), ss. 52, 55 
90 Elmér (1960), ss. 50-51 



44 
 

obligatoriska pensionsavgiften. Även försäkringsagenter och utbudet av valbara försäkringar kan 

ha inverkat på valet av pensionssparande.   

Även om sparformerna liv- och kapitalförsäkringar och pensionsavgifter båda bedömts som 

pensionssparande finns det ändock skillnader dem emellan. Johnson påvisade att 

begravningsavgifter var mer förekommande än sjukförsäkringar då rädslan för en simpel 

begravning var större än det upplevda behovet av skydd vid sjukdom.91 På liknande sätt kan 

tecknandet av en liv- eller kapitalförsäkring ha föredragits framför en långsam ackumulation av 

pensionssparande då det konkreta behovet av pengar till begravning eller att efterlämna något åt 

sina anhöriga var mer påtagligt än risken att ha för lite medel vid pensioneringen.  

För undertecknad växer alltmer uppfattningen, eller känslan, fram av att hushållssparandet i stor 

utsträckning inte går att betrakta enbart ur ett nationalekonomiskt vinstmaximerande perspektiv. 

Där varje hushåll skulle utgöra en rationell och ekonomiskt driven enhet som fattar beslut efter 

noga övervägande av för- och nackdelar och slutligen väljer de sparformer som ger bäst avkastning. 

Istället framträder den sociala kontexten som alltmer tongivande för hur hushållen valde att spara. 

I det begreppet kan sociala normer, grupptänkande och tillhörighetsyttringar inkluderas men även 

praktiska förutsättningar såsom möjligheten att teckna vissa försäkringar eller avsaknaden därav. I 

vilken utsträckning betalades vissa försäkringsavgifter per automatik och för att alla kollegor gjorde 

det? Vilken betydelse hade den vältalige och förtroendeingivande fackrepresentanten på fabriken 

för tecknandet medlemskap i fackföreningen?  

Att den sociala omgivningen påverkar sparandet innebär inte att ekonomiska aspekter blir 

irrelevanta och oavsett varför en viss försäkring initialt tecknades innebär den inte mindre skydd. 

Däremot är det väsentligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att försöka förstå hela bilden av 

varför hushåll väljer att spara. I förlängningen kan det innebära att politiska beslut och åtgärder 

inte får önskad effekt om försök görs att stimulera alternativt motverka ett visst beteende på 

felaktiga grunder.  

Bankinsättningar minus uttag (banknetto) 

Till skillnad mot ovan redogjorda sparformer fanns möjligheten att hushåll skulle uppvisa ett 

negativt sparande inom sparformen bankinsättning minus uttag. Ifall större uttag än insättningar 

gjordes under året resulterade det i ett negativt banknetto och således ett negativt sparande. När 

hushållets bruttosparande summerats har endast denna sparform medräknats om den visat ett 

positivt netto och på samma vis redovisas för varje undersökningsgrupp dels ett bruttovärde och 

dels ett nettovärde. Bruttovärdet är summan av alla hushåll med ett positivt nettosparande i 

sparformen medan nettovärdet är summan av alla hushålls sparande, oavsett positivt eller negativt 

värde. Överlag var det 40 procent av hushållen som visade ett positivt bruttosparande i bank och 

högavlönade arbetare var gruppen med störst andel; 47 procent. Bland arbetare med låg inkomst 

var andelen 32 procent och 40 procent bland tjänstemän. Bland de hushåll som hade ett positivt 

sparande var medel- och medianbeloppen störst bland arbetarna med inkomst över medianvärdet 

och lägst bland arbetarna med lägre inkomst.  

                                                             
91 Johnson (1985), ss. 84-86 
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Att spara på ett bankkonto med möjlighet till att enkelt ta ut pengarna kan göra det svårt att uppnå 

långsiktighet i sparandet. Ett förvarande av kontanta medel är möjligtvis en mer korrekt 

benämning, men där ambitionen ändå är att spara och skydda sina tillgångar. Genom att undvara 

överskott som uppstått, när de nödvändiga inköpen gjorts, kan hushållen skaffa sig en marginal mot 

att hamna på obestånd när oförutsedda utgifter dyker upp. Detta görs som tillägg och utöver de 

medel som sätts undan för mer långsiktigt sparande. Det kan också tänkas att tillgänglighet och 

transaktionskostnader för att använda bankkonton inverkat på i vilken utsträckning sparformen 

använts. Närhet till en betrodd bank och inga eller låga avgifter för insättning/uttag bör ha påverkat 

beslutet att spara på ett bankkonto. Alternativet vore att spara kontanta medel i bostaden, vilket 

medför risk för stöld samt ökad frestelse att spendera pengarna.  

Banksparande kan även utgöra ett sätt att förvalta sitt kapital för att erhålla avkastning. Då 

föranleds en insättning av ett tydligare sparbeslut än om ansatsen endast är att förvara pengarna. 

Då det inte varit möjligt att direkt bedöma vilket av dessa två motiv som hushållen haft när de 

uppnått ett positivt banknetto har en indelning efter storlek på belopp gjorts. Sparformen 

diskuteras därför närmare under avsnittet kring sparbeteende nedan.  

Tabell 6. Sammanställning av sparande efter sparform för arbetare med högre inkomst 
Sparform (bruttovärde)* Värde, kr (%)† Medel, kr Median, kr Max, kr Antal (%)‡ 

Fackföreningsavgift 20 256 (17) 88 77 1 115 229 (89) 

Övriga föreningsavgifter 1 190 (1) 8 5 55 142 (55) 

Sjuk- och begravningsavgifter 12 426 (10) 55 49 222 227 (88) 

Liv- och kapitalförsäkringar 24 123 (20) 105 95 320 230 (89) 

Olycksfallsförsäkring 1 788 (1) 13 12 57 136 (53) 

Brandförsäkringar 1 493(1) 7 6 59 206 (80) 

Övriga försäkringar 15 (0) 5,1 4 9 3 (1) 

Pensionsavgifter 5 827(5) 112 98,95 237 52 (20) 

Bankinsättning minus uttag 19 003 (16) 158 89 904 120 (47) 

Värdepapper 6 366 (5) 118 48 1 282 54 (21) 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 18 609 (15) 176 100 1 449 106 (41) 

Hushållskassan  9 465 (8) 68 39 604 139 (54) 

Sparform (nettovärde)* Värde, kr (%)§ Medel, kr Median, kr Max, kr Min, kr 

Fackföreningsavgift 20 256 (22) 79 74 1 115 0 

Övriga föreningsavgifter 1 190 (1) 5 1 55 0 

Sjuk- och begravningsavgifter 12 426 (13) 48 45 222 0 

Liv- och kapitalförsäkringar 24 123 (26) 94 89 320 0 

Olycksfallsförsäkring 1 788 (2) 7 2 57 0 

Brandförsäkringar 1 493 (2) 6 5 59 0 

Övriga försäkringar 15 (0) 0,1 - 9 0 

Pensionsavgifter 5 827 (6) 23 - 237 0 

Bankinsättning minus uttag 3 438 (4) 13 - 904 -1 142 

Värdepapper 6 366 (7) 25 - 1 282 0 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 15 379 (16) 60 - 1 449 -814 
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Hushållskassan  1 742 (2) 7 2 604 -412 

*De tolv sparformer som summerat utgör hushållets sparpost. I tabellen presenteras både bruttovärde och nettovärde för respektive 
sparform. Bruttovärdet är summan av allt positivt sparande i sparformen. Nettovärdet är summan av allt sparande, även negativa 
värden. †I kolumnen visas positivt sparande i kr samt inom parentes procentuell andel av bruttosparposten. ‡Kolumnen visar antal 
hushåll med positivt (brutto) sparande i sparformen. Inom parentes visas andel av undersökningsgruppen. Ex. 229 hushåll (89 %) har 
haft ett bruttosparande i Fackföreningsavgifter av de totalt 257 hushåll inom socialklassen Högre arbetare. § I kolumnen visas 
nettosparande i kr samt inom parentes procentuell andel av nettosparposten. Källa: HU 1933 (SSA) 

Inköp av värdepapper 

Sparande genom inköp av värdepapper kan även betecknas som en investering. Investering med 

förhoppningen att de tillgångar värdepappren representerar ska öka i värde och därmed generera 

en avkastning. Innehavet kan även berättiga till utdelning och ränta. Anledningen till varför 18 

procent av hushållen valde att spara/investera 20 972 kr i värdepapper skiljde sig säkerligen åt. En 

del hushåll gjorde kanske bedömningen att det var en långsiktig sparform som skulle prestera 

bättre än ett traditionellt sparande i bank eller genom pensions- eller försäkringsavgifter. De bör ha 

tagit hänsyn till risken att värdepappren kunde minska i värde eller till och med helt förlora sitt 

värde. Troligt är att värdepappren tjänade som ett komplement till de övriga sparformerna. Det är 

rimligt att anta att få hushåll la alla ”sina ägg i korgen” med värdepapper. Vissa hushåll såg 

möjligtvis värdepappren som en investering och chans att få bättre avkastning på en begränsad 

andel av sitt överskott. Det relativt låga antalet hushåll som köpte värdepapper indikerar att det 

inte var en allmänt utbredd företeelse. Möjligtvis var vissa av värdepappren knuta till mannens 

jobb och därigenom hade hushållen blivit erbjudna chansen att köpa obligationer eller aktier 

kopplade till arbetsgivaren. Det var ingen större skillnad i andelen som köpte värdepapper mellan 

undersökningsgrupperna. Däremot var värdet betydligt lägre bland arbetarna med låg inkomst 

jämfört med de två andra grupperna.  

Avbetalade lån minus nyupptagna (lånenetto) 

Sparformen avbetalade lån minus upptagna lån visar i vilken utsträckning hushållen kunnat och 

valt att betala av sina lån jämfört med att teckna nya. Tanken är att när hushållen valt att använda 

sin disponibla inkomst och sitt överskott till att betala av lån har de valt att försaka annan 

konsumtion för att förbättra sin finansiella ställning. Minskade lån ger lägre räntekostnader och 

minskad risk att hamna i obestånd. Avbetalningar är en form av sparande genom att kontanta 

medel används till att stärka den ekonomiska situationen. På motsatt sätt är nyupptagna lån en 

möjlighet att öka konsumtionen i nuläget men till priset att den ekonomiska situationen blir mer 

ansträngd då framtida räntekostnader tillkommer.  

39 procent av populationen betalade av mer än de tog i nya lån under undersökningsperioden, det 

vill säga 394 hushåll av totalt 1 014 hade ett positivt nettosparande i sparformen. Andelen var 

något lägre bland arbetarna med låg inkomst, 34 procent, men uppgick till 41 procent för 

resterande arbetare respektive 40 procent för tjänstemän. Då räntesatsen eller amorteringskrav är 

okända för de lån hushållen tog eller betalade av är det svårt att bedöma vad som föranlett beslutet 

att ta nytt eller betala av befintligt lån. Det är heller inte möjligt att veta hur stora lån hushållen 

hade att betala av från början. Möjligtvis vittnar det lägre medianbeloppet bland arbetare med lägre 

inkomst om att dessa hushåll tagit lån av mindre belopp och detta för att täcka konsumtionsbehov 

med hjälp av ”stödlån”. Men det är också tänkbart att hushållen haft betydligt större lån men varit 

begränsade till små avbetalningar. Medelvärdet har troligtvis dragits upp av ett eller flera 
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extremvärden inom grupperna då maxbeloppet är klart mycket större än medianvärdet. Om de 

sämre bemedlade hushållen lånade för att klara av konsumtionsbehov kanske de högre 

medianbeloppen bland de bättre betalda arbetarna och tjänstemännen indikerar att de mer 

bemedlade hushållen tagit större lån för att införskaffa kapitalvaror eller göra bostadsköp. 

Tabell 7. Sammanställning av sparande efter sparform för lägre tjänstemän 
Sparform (bruttovärde)* Värde, kr (%)† Medel, kr Median, kr Max, kr Antal (%)‡ 

Fackföreningsavgift 14 839 (6) 41 39 261 366 (73) 

Övriga föreningsavgifter 3 393 (1) 13 6 141 270 (54) 

Sjuk- och begravningsavgifter 15 468 (6) 44 38 182 353 (70) 

Liv- och kapitalförsäkringar 63 743 (24) 139 126 584 457 (91) 

Olycksfallsförsäkring 3 574 (1) 14 10 244 252 (50) 

Brandförsäkringar 3 333 (1) 8 7 53 394 (79) 

Övriga försäkringar 75 (0) 7 4 15 11 (2) 

Pensionsavgifter 51 036 (19) 151 139 420 337 (67) 

Bankinsättning minus uttag 31 488 (12) 157 72 2 556 200 (40) 

Värdepapper 12 083 (5) 125 51 1 417 97 (19) 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 42 158 (16) 209 132 1 944 202 (40) 

Hushållskassan  21 124 (8) 77 49 813 275 (55) 

Sparform (nettovärde)* Värde, kr (%)§ Medel, kr Median, kr Max, kr Min, kr 

Fackföreningsavgift 14 839 (8) 30 30 261 0 

Övriga föreningsavgifter 3 393 (2) 7 2 141 0 

Sjuk- och begravningsavgifter 15 468 (8) 31 26 182 0 

Liv- och kapitalförsäkringar 63 743 (33) 127 115 584 0 

Olycksfallsförsäkring 3 574 (2) 7 1 244 0 

Brandförsäkringar 3 333 (2) 7 5 53 0 

Övriga försäkringar 75 (0) 0,1 - 15 0 

Pensionsavgifter 51 036 (26) 102 123 420 0 

Bankinsättning minus uttag -8 599 (-4) - 17 - 2 556 -1 477 

Värdepapper 12 083 (6) 24 - 1 417 0 

Lån, avbetalning minus nyupptagna 29 020 (15) 58 - 1 944 -1 405 

Hushållskassan  6 032 (3) 12 6 813 - 719 

*De tolv sparformer som summerat utgör hushållets sparpost. I tabellen presenteras både bruttovärde och nettovärde för respektive 
sparform. Bruttovärdet är summan av allt positivt sparande i sparformen. Nettovärdet är summan av allt sparande, även negativa 
värden. †I kolumnen visas positivt sparande i kr samt inom parentes procentuell andel av bruttosparposten. ‡Kolumnen visar antal 
hushåll med positivt (brutto) sparande i sparformen. Inom parentes visas andel av undersökningsgruppen. Ex. 366 hushåll (73 %) har 
haft ett bruttosparande i Fackföreningsavgifter av de totalt 501 hushåll inom socialklassen Tjänstemän. § I kolumnen visas nettosparande 
i kr samt inom parentes procentuell andel av nettosparposten. Källa: HU 1933 (SSA) 

Hushållskassan 

Sista sparformen som sammanställts är hushållens egna konton eller hushållskassa. Saldot vid årets 

början har subtraherats från saldo vid årets slut och eventuellt överskott visar på ackumulationen 

över året. Det är ett kortsiktigt sparande och ger en ögonblicksbild av hushållens resultat för året. 

Då denna sparform fångar ett specifikt saldo vid ett givet ögonblick blir analysen begränsad till 

detsamma. Troligt är att hushållen försökte hålla en viss likvid för att kunna betala plötsligt utgifter 
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och göra nödvändiga inköp. Det låga värdet vittnar om att hushållen inte sparade några större 

summor i hemmet. Över hälften av hushållen, totalt och i varje grupp, hade ett positivt netto i 

hushållskassan och medel- och medianbeloppen låg runt 70 kr i medelvärde och 40 kr i median.  

Rangordning av sparformer bland hushållen 

I Tabell 8 visas den mest förekommande rangordningen inom hushållen för varje sparform. 

Rangordningen bygger på bruttosparande och inom varje hushåll har de sparformer som uppvisat 

ett bruttosparande rangordnats i storleksordning. Tabell 8 visar vilken rang som varit mest 

förekommande för varje sparform och inom respektive undersökningsgrupp. I Tabell 8 görs således 

ett försök att illustrera betydelsen av respektive sparform för de hushåll som valde att använda 

dem. Kolumnen Antal känns igen från ovan behandlade tabeller och visar antalet hushåll inom 

respektive undersökningsgrupp som haft ett positivt sparande inom sparformerna. Kolumnen Rang 

visar vilken plats i storleksordning som sparformerna haft flest gånger bland de som använt 

sparformen och inom hur många procent av hushållen som sparformen haft denna rang.  

Sett till hela populationen syns det att bland de hushåll som uppvisade ett positivt sparande i 

sparformerna Lånenetto, Liv- och kapitalförsäkringar och Banknetto var dessa sparformer de det 

sparades mest i. Bland arbetarhushåll var bilden densamma men även sparformen Pensionsavgifter 

prioriterades i störst utsträckning. Det är intressant då så få av arbetarhushållen valde att spara i 

pensionsavgifter, åtminstone utöver de som betalades via kommunalskatten. Resultatet indikerar 

att många av de som valde att pensionsspara gjorde det aktivt. Tabell 8 visar också att valet av 

sparformer och sparande belopp i stor grad varierande mellan hushållen. Det åskådliggörs av att 

ingen av de välanvända sparformerna uppvisar en given placering, då de sju mest frekvent använda 

sparformerna inom hela populationen har som mest samma rang inom 20-40 procent av hushållen.  

Tabell 8. Rangordning av bruttosparande för de tolv sparformerna per undersökningsgrupp 
 Hela Pop.* Lägre arbetare† Högre arbetare‡ Tjänstemän§ 

Sparformer** Antal†† Rang(%)

‡‡ 
Antal†† Rang(%)

‡‡ 
Antal†† Rang(%)

‡‡ 
Antal†† Rang(%)

‡‡ 
Fackföreningsavgift 814 2(25) 219 2(38) 229 2(40) 366 4(29) 

Övriga föreningsavgifter 526 6(24) 114 6(29) 142 7(25) 270 6(24) 

Sjuk- och begravningsavg. 805 3(31) 225 3(38) 227 3(36) 353 4(30) 

Liv- och kap.försäkringar 894 1(37) 207 1(36) 230 1(35) 457 1(39) 

Olycksfallsförsäkring 515 6(24) 127 5(31) 136 6(26) 252 6(24) 

Brandförsäkringar 786 5(23) 186 5(30) 206 5(24) 394 7(21) 

Övriga försäkringar 19 6(26) 5 9(40) 3 -(-) 11 6(36) 

Pensionsavgifter 404 2(40) 15 1(47) 52 1(35) 337 2(43) 

Banknetto 401 1(31) 81 1(33) 120 1(38) 200 1(27) 

Värdepapper 186 4(20) 35 4(29) 54 5(20) 97 4(20) 

Lånenetto 394 1(40) 86 1(40) 106 1(42) 202 1(40) 

Hushållskassan  541 3(20) 127 4(23) 139 -(-) 275 3(24) 

*Samtliga 1 014 hushåll som ingått i föreliggande studie. †Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit lägre än 
medianinkomsten (2 779 kr) bland samtliga arbetare. ‡Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit högre än 
medianinkomsten. §Hushåll inom socialklassen; tjänstemän. **De tolv sparformerna. ††Antalet hushåll per undersökningsgrupp som 
haft ett bruttosparande inom respektive sparform. ‡‡ Den inbördes rang inom varje hushåll som respektive sparform haft flest gånger. 
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Mätt efter bruttosparande i kr bland sparformerna inom varje enskilt hushåll. Inom parentes visas procentuella andelen av antalet 
hushåll med bruttosparande som haft angiven rang. Exempel: Fackföreningsavgifter har uppvisat ett bruttosparande hos 814 hushåll för 
hela populationen. Inom dessa 814 hushåll har fackföreningsavgifter varit den sparform som flest gånger (hos 25 procent av de 814 
hushållen) haft näst högst värde(rang nr 2) bland alla sparformer med ett bruttosparande hos varje hushåll. Källa: HU 1933 (SSA) 

Sammanfattning gällande sparformerna inom de tre undersökningsgrupperna 

Ovan har nu hushållens bruttosparande inom respektive sparform och för samtliga 

undersökningsgrupper belysts. I detta avsnitt vänds blicken mot nettosparandet i sparformerna för 

att analysera hushållens totala sparbild. Sammantaget framgår att fackföreningsavgifter och liv- och 

kapitalförsäkringar var de två största sparformerna bland de lägre avlönade arbetarhushållen och 

tillsammans med sjuk- och begravningsavgifter samt lånenetto utgjorde de fyra sparformerna 94 

procent av det faktiska nettosparandet. Medan banknettot var negativt och återstående sju 

sparformer utgjorde 2-5 procent av nettosparposten. Eventuellt användes tidigare besparingar på 

bankkonto till att betala av lån, men beloppen gällande just banknetto är något skeva då ett hushåll 

ensamt stod för ett negativt netto på 5 290 kr.  

Även bland arbetare med hög inkomst var sparformerna fackföreningsavgifter och liv- och 

kapitalförsäkringar de största sett till värde i kronor och andel av nettosparposten. Därefter följde 

lånenetto och sjuk- och begravningsavgifter. Ingen sparform uppvisade ett negativt netto, men 

övriga åtta utgjorde tillsammans endast 24 procent av nettosparposten.  

För tjänstemän var pensionssparandet i form av liv- och kapitalförsäkringar (33 procent) 

tillsammans med pensionsavgifter (26 procent) det som dominerade nettosparposten. Även 

återbetalda lån utgjorde en stor andel av sparnettot, på 15 procent. Bruttosparandet i tabell 7 visar 

dock att detta totalt sett positiva nettot uppstod genom att 40 procent av hushållen hade ett 

bruttosparande som översteg det negativa sparandet som övriga hushåll uppvisade. Alltså hade en 

majoritet antingen ett underskott alternativt ett nollvärde i sparformen, men totalt sett visade 

sparformen ett positivt netto. 

4.2.2 Sparbeteende  

Avslutningsvis kring frågan hur hushållen försökte spara behandlas nu fördelningen av sparandet 

inom sparbeteendena; residualt sparande, kontraktssparande samt beslutssparande. I tabell 9 

nedan presenteras första steget i försöket att analysera varför hushållen sparade som de gjorde. 

Genom att gruppera sparformerna utifrån dess egenskaper och inom ett specifikt sparbeteende 

eftersöks en klarare bild av vilken typ av sparande hushållen försökt uppnå. Sparbeteendet kan 

sedan, med stöd från Wahlunds sparhierarkier, diskuteras i relation till ett bakomliggande 

sparmotiv.  

Enligt Wahlunds forskning antas sparmotiv tillsammans med faktorer såsom livscykelstadium, 

inkomst, försörjningsbörda och ekonomisk situation kunna belysa förmågan och viljan att spara. Då 

det inte funnits möjlighet att ingående utreda vilka sparmotiv hushållen i denna studie haft görs 

istället ett försök att utläsa sparmotiven utifrån de sparbeteenden som gestaltas genom 

sparformerna. Därför presenteras en indelning i sparbeteende för respektive undersökningsgrupp. 

Under nästa avsnitt redogörs sedan för resultaten av den multipla regressionsanalysen som gjorts 

över betydelsen av de tre faktorerna livscykelstadium, inkomst och försörjningsbörda för 
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sparandet. Tillsammans med diskussionen av sparmotiven kan de fyra faktorerna sammantaget 

addera till förståelsen av varför hushållen sparade.  

De tolv sparformerna har grupperats inom sparbeteende på följande vis.92 Residualt sparande 

utgörs av sparformerna bankkonto (insättningar minus uttag) och hushållskassan. Ett positivt 

banknetto på mer än 0 kr, men lägre än 50 kr, har kategoriserats som residualt bruttosparande då 

beloppen varit små och antas ha förvaltats på bankkonto mer än aktivt sparats. Hushållskassan har 

oavsett beloppsstorlek beräknats som residualt sparande. Sparformerna fack- och övriga 

föreningsavgifter samtliga försäkringar samt pensionsavgifter har definierats som 

kontraktssparande. Inköp av värdepapper, lånenetto samt ett banknetto större eller lika med 50 

kronor har kategoriserats som beslutssparande.  

Kontraktssparande var det klart dominerande sparbeteendet totalt sett och inom respektive 

undersökningsgrupp med en andel runt 60 procent av totala bruttosparposten. Sammantaget över 

hela populationen utgjorde kontraktssparande med mål att pensionsspara störst andel, medan inom 

arbetarhushållen var buffertsparande det som utgjorde störst andel av bruttosparposten. För 

tjänstemän stod däremot pensionssparande (genom liv- och kapitalförsäkringar och 

pensionsavgifter) för klart största andelen av kontraktssparandet. Residualt sparande var vanligt 

förekommande inom samtliga grupper, men till ett lågt värde. Det är naturligt då det per definition 

handlat om småbelopp som förvarats. Det kan dock funnits en medveten tanke med att hålla viss 

likviditet i hemmet för att betala stundande utgifter eller för att täcka upp för oförutsedda 

händelser. Det första steget i sparhierarkin antas vara just det att förvalta en kassa för att kunna 

klara av kortsiktiga utgifter. Det kan utgöras av det som blir över av disponibla inkomsten när 

kontraktssparande och beslutssparande gjorts eller helt enkelt det lilla som lönen medger att lägga 

undan när nödvändiga kostnader betalats.  

Beslutssparandet var klart förekommande inom alla grupper av hushåll. Mellan 55 – 73 procent av 

hushållen sparade och till en genomsnittlig andel på 33 procent av bruttosparposten. De 

högavlönade arbetarna var mest aktiva inom beslutssparande och lade totalt sett störst andel av 

sparposten däri. För arbetarna med lägre inkomst gick största andelen till buffertsparande, medan 

tjänstemännen pensionssparade till ett värde av 44 procent av sparposten. Anmärkningsvärt är 

också att i stort sett samtliga tjänstemannahushåll buffertsparade men till ett lågt värde i 

förhållande till pensionssparande och beslutssparande. För arbetarhushållen var sparbeteendet 

mer jämt utspritt men med det residuala sparandet som lägst andel både sett till värde och antal 

hushåll.  

Sammanfattningsvis kan sägas att i stort sett samtliga hushåll buffertsparande genom 

kontraktssparande i form av förenings- och försäkringsavgifter. Arbetarhushållen lade större andel 

av sitt sparande som buffert än tjänstemännen. Även pensionssparande var väl representerat men 

mindre vanligt/mindre bland arbetarna med lägre inkomst än de två andra grupperna sett till antal 

och andel av sparposten. Runt hälften av hushållen hade ett residualt sparande i kassa. Detta 

uppgick till ett värde av ca 10 procent av totala sparandet. Beslutssparande var mindre 

förekommande än bägge former av kontraktssparande, men utgjorde för arbetarhushållen en i stort 

                                                             
92 Se avsnitt 3.3 Gruppering av sparande under metodkapitlet för närmare beskrivning 
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sett lika stor andel av sparposten. För tjänstemännen var andelen av sparposten större för 

pensionssparande än för beslutssparande, medan buffertsparandet var hälften så stort som 

beslutssparandet. 

Den påvisade skillnaden i sparbeteende mellan hushållen är intressant. Framförallt är skillnaden i 

sparbeteende mellan arbetare och tjänstemän markant när det kommer till buffertsparande kontra 

pensionssparande. Att tjänstemännen i nästan dubbelt så stor utsträckning som bägge grupper av 

arbetare har prioriterat pensionssparande är anmärkningsvärt. Om skillnaden i inkomst varit helt 

avgörande för sparbeteende kan det antas att skillnaderna mellan arbetare med lägre inkomst och 

arbetare med högre inkomst bör ha varit i liknande omfattning som mot tjänstemännen. Istället är 

fördelningen av sparposten inom respektive sparbeteende relativt lika mellan grupperna av 

arbetare men däremot mer tydligt skild från tjänstemännens sparbeteende. Arbetarna lade i 

förhållande till tjänstemännen större delen av sin sparpost på trygghetssparande med mer 

kortsiktig horisont, det vill säga ett buffertsparande. Medan tjänstemännen sparade med lång 

tidshorisont och med nästan hälften av värdet inom pensionssparande. En möjlig förklaring till 

detta är att tjänstemännens anställning var mer robust och öppnade för långsiktighet i sparandet. 

En säker anställning under den extrema arbetsmarknadssituation som rådde bör ha varit 

avgörande för hur hushåll resonerade inför framtiden. Trygga anställningsvillkor med eventuellt 

även extra försäkringar inräknade kan ha bidragit till att täcka tjänstemannahushållens 

grundläggande trygghetsbehov. Förvissningen om säker inkomst närmaste månaderna och till och 

med under kommande år ger utrymme att lyfta blicken från vardagens absoluta nödvändigheter. 

Ett långsiktigt planerande inför ålderdomen blev möjligt och pensionssparande därmed mer 

relevant. Kanske infattade även vissa av tjänstemännens arbetsavtal garanterad bostad eller dylikt 

vilket då helt befriat dem från sparbeslut kopplat till detta. För arbetarhushållen däremot, både de 

med låg respektive högre inkomst, var den rådande arbetsmarknaden säkerligen en stor källa till 

oro. Troligtvis hade de flesta hushåll vänner och bekanta eller tidigare arbetskollegor som drabbats 

av arbetslöshet och den egna anställningen togs nog inte för given. Den disponibla inkomsten 

medgav samtidigt ett sparande men det krävdes prioritering av sparformerna.   
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Tabell 9. Sammanställning av sparbeteende per undersökningsgrupp 
 Hela populationen* 

Sparbeteende** Värde, % †† Antal, (%)‡‡ 

Residualt sparande 8 569 (56) 

Kontraktssparande (buffertsparande) 23 1 009 (100) 

Kontraktssparande (pensionssparande) 35 926 (91) 

Beslutssparande 33 667 (66) 

 Lägre arbetare† 

Sparbeteende** Värde, % †† Antal, (%)‡‡ 

Residualt sparande 10 139 (54) 

Kontraktssparande (buffertsparande) 36 254 (99) 

Kontraktssparande (pensionssparande) 23 208 (81) 

Beslutssparande 30 141 (55) 

 Högre arbetare‡ 

Sparbeteende** Värde, % †† Antal, (%)‡‡ 

Residualt sparande 8 146 (57) 

Kontraktssparande (buffertsparande) 31 257 (100) 

Kontraktssparande (pensionssparande) 25 236 (92) 

Beslutssparande 36 188 (73) 

 Tjänstemän§ 

Sparbeteende** Värde, % †† Antal, (%)‡‡ 

Residualt sparande 8 284 (57) 

Kontraktssparande (buffertsparande) 16 498 (99) 

Kontraktssparande (pensionssparande) 44 482 (96) 

Beslutssparande 33 338 (67) 

*Samtliga 1 014 hushåll som ingått i föreliggande studie. †Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit lägre än 
medianinkomsten (2 779 kr) bland samtliga arbetare. ‡Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit högre än 
medianinkomsten. §Hushåll inom socialklassen; tjänstemän. ** Sparbeteendet utgörs av summan av hushållens positiva sparande inom 
de sparformer som bedömts indikera respektive sparbeteende (se Metodkapitel 4.3 ovan). †† I kolumnen Värde visas den procentuella 
andelen av bruttosparposten som sparbeteendet utgjort för respektive undersökningsgrupp. ‡‡ I kolumnen Antal visas antalet hushåll 
inom respektive undersökningsgrupp som haft ett bruttosparande inom respektive sparbeteende. Inom parantes visas andelen av totalt 
antal hushåll inom undersökningsgruppen. Källa: HU 1933 (SSA) 

4.3 Vilka motiv kan ha legat bakom de sparformer som valdes? 

Utifrån indelningen av sparformerna och i ett av tre sparbeteenden öppnas möjligheten att 

diskutera varför hushållen kan antas ha sparat som de gjort och vad som drev sparbeteendet. 

Sparbeteendet är en yttring av den vilja och förmåga hushållen haft till att spara. Enligt Wahlunds 

modell kring hushållsparande, är det i huvudsak tre faktorer som lägger ett fundament för hur 

hushåll kommit att spara. De tre typerna av faktorer, sparmotiv, livscykelstadium och inkomst, är 

sammanflätade och ger tillsammans förutsättningarna för hur mycket ett hushåll kan och väljer att 

spara under en given tidsperiod. I ett försök att belysa frågan varför undersökningens 1 014 hushåll 

försökte spara i den utsträckning och form som de gjorde har en multipel regressionsanalys gjorts. 

Regressionsanalysen syftar till att undersöka om det finns en statistiskt signifikant korrelation 
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mellan oberoende variabler, som bedömts representera faktorerna till varför hushållen sparande, 

och beroende variabler, vilka utgjort hushållens sparande.  

Variabeln sparmotiv är i viss utsträckning en funktion av övriga variabler, såsom inkomst och 

försörjningsbörda, då motiven bakom sparandet (och därmed sparbeteendet) påverkas av 

hushållets förutsättningar. Vidare krävs det insikt i hur individerna inom hushållen resonerat kring 

sin situation och sina val för att bedöma deras precisa sparmotiv. Detta har inte varit möjligt att 

erhålla och således används inte sparmotiv som oberoende variabel i regressionsanalysen. Istället 

fokuserar regressionsmodellen på de yttre förutsättningar och faktorer som källmaterialet givet 

utrymme att sammanställa.  

Även om det i källmaterialet inte finns direkt stöd för att med säkerhet göra uttalanden om 

hushållens sparmotiv finns det med hjälp av regressionsanalys underlag för diskussion. De tolv 

sparformer hushållen i varierande grad nyttjat har bedömts indikera ett visst sparbeteende och i 

förlängningen ett eller flera underliggande sparmotiv. Lilja och Bäcklund har i sina studier av 

svenska bouppteckningar för hantverkare och arbetare använt regressionsanalys till att studera 

vilken betydelse barn och ålder har på ett hushålls förmögenhet. 93  

Regressionsanalysen återger eventuell koefficient för hur starkt en förändring av x-variabeln 

(exempelvis disponibel inkomst) påverkat y-variabeln (exempelvis nettosparpost) samt hur 

signifikant denna påverkan kan antas vara. Med signifikant menas hur pålitlig den antas vara eller 

hur sannolikt det är att koefficienten inte är noll och att x-variablen därmed inte haft någon 

inverkan. Endast de oberoende variabler som uppvisat ett p-värde på mindre än 0,05 har ansetts 

tillräckligt signifikanta att lyftas fram i analysen. P-värde på mindre än 0,05 innebär att det med 

minst 95 procent säkerhet finns en inverkan av x-variabeln på y-variabeln. 

Följande variabler har använts i regressionsanalysen som oberoende och antas därmed ha haft 

inverkan på hushållens sparande. Tidigare studier i ämnet hushållssparande stödjer valet av dessa 

variabler och indelningen i faktorerna; livscykelstadium och inkomst bygger på Wahlunds forskning.    

Oberoende variabler i regressionsanalysen 

 Antal barn (Livscykelstadium) 

o Barn kan innebära extra försörjningsbörda/inkomst beroende på ålder 

 Makarnas medelålder (Livscykelstadium) 

o Medelåldern bland makarna indikerar var i livscykeln hushållet befinner sig  

 Makarnas medelålder² (Livscykelstadium) 

o För att förstärka eventuell betydelse av åldern sätts medelvärdet i kvadrat 

 Disponibel inkomst (Inkomst) 

o Ger totala inkomstbilden för hushållet och vad de haft att disponera 

 Mannens huvudsakliga inkomst (Inkomst) 

o I regel huvudparten av hushållets inkomst och isolerar betydelsen av mannens 

inkomst för sparandet 

 Hustruns inkomst (Inkomst) 

                                                             
93 Lilja – Bäcklund (2013)b, s. 518 
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o Kvinnans bidrag till total inkomsten och sparandet är intressant då de flesta hushåll 

endast redovisade inkomster från mannen. I vilken utsträckning påverkade kvinnans 

arbete och extrainkomster sparandet? 

 Barnens bidrag (Inkomst och Livscykelstadium) 

o Extra inkomster ger mer medel att spara och indikerar samtidigt äldre barn och ett 

annat skede i livet för makarna. Räckte barnens inkomster till att täcka deras behov 

och om det blev mer medel över förvaltades de genom sparande? 

 En ”dummyvariabel” har använts för att särskilja yrkeskategorierna, arbetare och 

tjänsteman, vid analys av hela populationen 

o För arbetare sattes (0) och för lägre tjänstemän (1) 

o För att se om lägre tjänstemännens antagna bättre anställningsvillkor skiljt deras 

sparbeteende från de inom socialklass arbetare. Dummyvariabeln visar huruvida 

tillhörigheten till klassen tjänsteman påverkat sparandet (positivt eller negativt) i 

jämförelse med tillhörighet till klassen arbetare 

Två olika regressionsmodeller har använts för att försöka isolera betydelsen av respektive variabel. 

I modell A har fyra variabler testats (plus dummyvariabel mot hela populationen); antal barn, 

makarnas medelålder, makarnas medelålder² och disponibel inkomst. I modell B testas sex 

variabler (plus dummyvariabel mot hela populationen); antal barn, makarnas medelålder, 

makarnas medelålder², mannens inkomst, hustruns inkomst samt barnens bidrag. För att avgöra 

hur signifikant koefficienten för hur stor inverkan de oberoende variablerna eventuellt har på 

respektive sparvariabel används p-värdet.  

Beroende variabler i regressionsanalysen  

I både modell A och B är det samma beroende variabler som testas. 

 Sparpost i kr (nettovärde) 

 Tolv sparformer i kr (bruttovärde) 

 Sparbeteende i kr (bruttovärde) 

Beräkningar: Multipel regressionsanalys med faktorerna (oberoende variabler) Antal barn, Makarnas 

medelålder, Makarnas medelålder², Disponibel inkomst, Mannens inkomst, Hustrus inkomst samt 

Barnens bidrag för de beroende variablerna Sparpost, respektive Sparform samt Sparbeteende. 

4.3.1 Regressionsanalys över sparandet inom hela populationen 

Tabell 10 nedan visar resultaten av regressionsanalysen mot hela populationen uppdelat på de två 

modellerna. I modell A har inkomstens betydelse för sparandet summerats med vad hushållen haft 

att disponera efter att skatten dragits från de totala inkomsterna. Makarnas medelålder, det vill 

säga deras medelålder tillsammans, har undersökts och förstärkts genom att sättas i kvadrat och 

vidare har inverkan av antalet barn testats. Skillnaden mellan arbetare eller tjänstemän prövas 

likaså. I modell B har inkomstens betydelse delats upp och isolerats utifrån vem i hushållet som 

förvärvat den. Utifrån resultaten i tabell 10 görs en övergripande analys av faktorernas betydelse 

för sparandet inom populationen som helhet. Utifrån resultaten i tabellerna över 

undersökningsgrupperna analyseras sedan betydelsen av faktorerna för respektive grupp för att 

utläsa om de sociala och ekonomiska skillnaderna manifesterats i faktorernas inverkan.  
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Resultaten visar inledningsvis att hushållens inkomster haft en positiv inverkan på totala 

sparandet, både sett till netto- och bruttosparpost. En högre disponibel inkomst har inneburit ett 

större sparande och det är inget anmärkningsvärt med det då ”påverkan” mäts i nominella belopp i 

modellerna och en större inkomst bör därför, allt annat lika, innebära att sparbeloppen också är 

större. I modell B syns att samma bild tycks gälla för mannens inkomst och barnens bidrag. Ju 

större de varit desto mer sparande, medan hustruns inkomst inte tycks ha haft någon påverkan på 

det totala sparandet. För bruttosparposten syns även att tjänstemän haft ett större sparande i 

nominella belopp och det är inte heller konstigt då deras löner legat jämförelsevis högre än 

arbetarnas. Mer intressant är att antalet barn har påvisat en negativ inverkan på nettosparandet. Då 

ingen inverkan syns på bruttosparandet (för hela populationen men dock bland tjänstemän, se 

tabell 13) kan det tolkas som att fler barn inneburit att de sparformer som kunnat uppvisa ett 

negativt saldo (framförallt låne- och banknetto) gjort det i större utsträckning bland hushåll med 

fler barn. En möjlig slutsats är att fler barn och fler munnar att mätta, tillsammans med andra 

kostnader som små barn kan medföra, har inneburit att hushållen tvingats låna eller ta av 

bankbesparingar för att få medlen att räcka till.  

Genomgående för sparandet inom sparformerna och sparbeteendena är att en högre disponibel 

inkomst, alternativt att mannens inkomst varit högre, lett till ett större sparande. För inga av 

sparvariablerna har mer pengar visat sig leda till minskat sparande i absoluta termer och 

överensstämmer med bilden av att sparkvoten stigit i takt med inkomsterna. Betydelsen av 

inkomsten för användandet av sparformerna och sparbeteendet behandlas mer ingående i 

anslutning till respektive undersökningsgrupp nedan. Värt att lyfta fram är dock att hustruns 

inkomster endast påverkat sparandet i sparformerna övriga föreningsavgifter och liv- och 

kapitalförsäkringar. En förklaring till det kan ha varit att dessa sparformer i någon mån var 

kopplade till kvinnans arbete. 

För den långsiktiga sparformen liv- och kapitalförsäkringar syns att även makarnas medelålder, 

antal barn (i modell B) samt yrkeskategori haft en positiv inverkan (utöver disponibel 

inkomst/mannens inkomst). Att tjänstemännen pensionssparade i större utsträckning än arbetarna 

har visats ovan och förklarar inverkan på sparformen i modellerna. Makarnas medelålder har även 

den sammanfallit med ett högre pensionssparande för hela populationen, vilket också visas genom 

resultatet för sparformen pensionsavgifter och således för sparbeteendet kontraktssparande 

(pensionssparande). Bara upp till en viss ålder kan det antas eftersom makarnas medelålder i 

kvadrat har haft en negativ inverkan på bägge sparformerna inom pensionssparandet. Av detta kan 

utläsas att hushållen pensionssparade alltmer med stigande ålder för att sedan minska sparandet 

när de uppnådde en hög ålder. Vid analysen av makarnas medelålder är det kanske mer i vilket 

skede eller livscykelstadium de befinner sig i som är det intressanta än den specifika åldern. 

Tidigare forskning har till exempel visat att det är framförallt två perioder i hushållens liv som är 

särskilt ekonomiskt ansträngande; tiden för barnafödande och pensioneringen/ålderdomen. 

Samtidigt kan äldre barn inverka positivt på hushållens finansiella situation genom att bidra med 

extrainkomster och därmed är barnens ålder en ytterligare aspekt. Det är dock inte enbart det 

ekonomiska läget som avgör hur sparandet utvecklas genom livet då även prioriteringarna kan 

ändras. I unga år och i samband med barnafödande kan pensioneringen te sig avlägsen och 

nedprioriteras. En aspekt av makarnas medelålder kopplat till skeenden i livet är att en högre ålder 
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även kan sammanfalla med en inkomstmässigt starkare period i livet jämfört med yngre år, det vill 

säga att framförallt när mannen är i medelåldern kan inkomsterna ha varit som störst. För 

pensionssparandet kan således ökade inkomster tillsammans med att pensioneringen framstått 

som mer aktuellt ha lett till ökat sparande tills dess att det yrkesverksamma livet avslutats och då 

sparandet avtog. 

Ålderns betydelse för ökat sparandet har framträtt inom sparformerna fackföreningsavgifter, sjuk- 

och begravningsavgifter utöver nyss behandlade liv- och kapitalförsäkringar och pensionsavgifter. 

Sparbeteendet kontraktssparande med buffertmotiv, vilket inkluderar fackföreningsavgifter och 

sjuk- och begravningsavgifter, har således också visat en ökning med stigande ålder. De fyra 

sparformerna visar samtliga även att en hög ålder istället inneburit ett minskat sparande. En högre 

ålder kan, upp till pensionen, ha sammanfallit med en säkrare tjänst och fackligt engagemang samt 

högre inkomster vilket sammantaget gett en högre facklig avgift.  

Att sjuk- och begravningsavgifterna minskat vid högre ålder kan tyckas oväntat då begravning 

krasst sett blivit mer angeläget och sjukdomar möjligtvis mer frekvent. Det är därför troligt att 

denna avgift också härrört till mannens anställning och att anslutning till sjukkassor skett 

därigenom. Intressant är att bilden är den omvända gällande det residuala sparandet och 

sparformen hushållskassan där makarnas medelålder i kvadrat hade positiv inverkan medan 

makarnas medelålder (ej i kvadrat) hade negativ inverkan. Sparformen hushållskassan är svår att 

analysera då det rört sig om två ögonblicksbilder i hushållens ekonomi och resultatet kan tyckas 

något motsägelsefullt. 

Inledningsvis berördes den negativa inverkan på totala nettosparandet ett ökat antal barn hade för 

hushållen. Antagandet är i huvudsak baserat på att de två sparformerna återbetalda lån minus 

nyupptagna lån och bankinsättningar minus uttag haft lägre nettosparande bland hushåll med fler 

barn. Studeras de enskilda sparformerna för hela populationen framgår det att totalt fem 

sparformer uppvisat ett minskat sparande bland hushåll med flera barn. Utöver de nyss nämnda 

var det övriga föreningsavgifter, sjuk- och begravningsavgifter samt brandförsäkringar. Då 

betydelsen av antalet barn varierat mellan de tre undersökningsgrupperna inom hela populationen 

diskuteras detta vidare i samband med respektive grupp nedan.  

I sparformen brandförsäkringar (Tabell 10) sparade tjänstemän mer än arbetarhushållen. En del av 

förklaringen kan härföras till större inkomster, en annan förklaring kan ha varit att tjänstemännen i 

större utsträckning ägde sina bostäder och därmed bör då ha haft större incitament att försäkra 

dessa. Då sparbeloppen i genomsnitt var låga, mellan 5 och 8 kr per hushåll, kan försäkringarna 

också eventuellt ha tecknats för lösöre. Föremål och kapitalvaror kan även de ha varit mer 

förekommande bland tjänstemännen.  
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Tabell 10. Resultat av regressionsanalys för sparande inom hela populationen 
Sparande inom hela 

populationen* 
Modell A Modell B 

Pos. koefficient† Neg. koefficient† Pos. koefficient† Neg. koefficient† 

Sparpost (netto) D.ink Barn M.ink, B.bidr Barn 

Sparpost (brutto) D.ink  M.ink, B.bidr, Soc.  

Sparformer  

Fackföreningsavgift Ålder, D.ink Ålder², Soc. M.ink, B.bidr Ålder², Barn, Soc. 

Övriga föreningsavgifter D.ink Barn M.ink,H.ink Barn 

Sjuk- och 
begravningsavg. 

Ålder, D.ink Ålder², Barn, Soc. Ålder, M.ink, B.bidr Ålder², Barn, Soc. 

Liv- och 
kap.försäkringar 

Ålder, D.ink, Soc. Ålder² Barn, Ålder, M.ink, H.ink, 
Soc. 

Ålder² 

Olycksfallsförsäkring    M.ink  

Brandförsäkringar  D.ink, Soc. Barn M.ink, Soc. Barn 

Övriga försäkringar      

Pensionsavgifter  Ålder, D.ink, Soc. Ålder² Ålder, M.ink, Soc. Ålder² 

Bankkonto, insätt - 
uttag 

D.ink Barn M.ink Barn 

Värdepapper  D.ink  M.ink  

Lån, avbetalda - nya lån D.ink Barn M.ink Barn 

Hushållskassan  Ålder², D.ink Ålder Ålder², M.ink Ålder 

Sparbeteende‡  

Residualt sparande Ålder², D.ink  Ålder², M.ink Ålder 

Kontraktssparande 
(buffertsparande) 

Ålder, D.ink, Barn, Ålder², Soc. Ålder, M.ink, B.bidr Barn, Ålder², Soc. 

Kontraktssparande 
(pensionssparande) 

Ålder, D.ink, Soc. Ålder², Ålder, M.ink, Soc. Ålder² 

Beslutssparande D.ink  M.ink  

Förklaring av förkortningar: D.ink = Disponibel inkomst, Ålder = Makarnas medelålder, Ålder² = Makarnas medelålder i 
kvadrat, Barn = Antal barn i hushållet, Soc. = Socialklass (dummyvariabel för tjänstemän, 1= tjänstemän, 0 = arbetare) 
visar effekten på sparandet av att hushållet var klassat som tjänstemannahushåll jämfört med arbetarhushåll, M.ink = 
Mannens inkomst, H.ink = Hustruns inkomst, B.Bidr = Barnens bidrag 

*Samtliga 1 014 hushåll som ingått i studien. †Under kolumnen positiv/negativ koefficient visas de faktorer (variabler) som haft en 
positiv/negativ inverkan på sparandet. Exempelvis har disponibel inkomst uppvisat en (signifikant) positiv koefficient för 
nettosparposten. Annorlunda uttryck; en högre disponibel inkomst har inneburit ett högre nettosparande bland hushållen. 
‡Sparbeteendet utgörs av summan av hushållens positiva sparande inom de sparformer som bedömts indikera respektive sparbeteende 
(se Metodkapitel 4.3 ovan). Källa: HU 1933 (SSA) 

4.3.2 Regressionsanalys över sparandet bland arbetare med lägre inkomst 

I den inledande diskussionen kring varför hushållen sparade, som fokuserade på resultaten av 

regressionsanalysen för samtliga 1 014 hushåll i studien, noterades att inkomsten inverkade 

positivt på sparandet inom samtliga sparformer. Det är därför anmärkningsvärt att bilden är helt 

klart en annan när regressionsanalysen över de 256 arbetarhushåll med lägre inkomst presenteras 

(Tabell 11). Gruppen med lågavlönade arbetare utgörs av hushållen där mannens inkomst legat 

under medianvärdet (2 779kr) för samtliga arbetarhushåll. Dock finns det två aspekter som bör 

lyftas fram. När regressionsanalysen gjorts över hela populationen och påvisat en signifikant 

positiv inverkan av högre inkomst på sparandet beror det delvis på, som berörts ovan, att gruppen 

med högavlönade arbetare och tjänstemän haft högre inkomster och därmed kan antas spara i 

högre belopp nominellt sett. Uttryck annorlunda - att när jämförelsen gjorts i modellen mellan 

sparbelopp y och inkomstbelopp x för varje hushåll har ”x-beloppet” varit (per definition) högre 

inom gruppen bättre avlönade arbetare än bland de övriga arbetarna samt även varit högre för 
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tjänstemän. Resultaten har visat att det högre inkomstbeloppet även sammanfallit med ett högre 

sparbelopp (y-belopp). När sedan analysen körts för endast gruppen av arbetare med lägre inkomst 

har inkomstbeloppen varit mer homogena och någon tydlig inverkan på sparbeloppen har inte 

framträtt i samma utsträckning. Det beror troligtvis i viss mån på att skillnaderna i inkomstbelopp 

varit mindre än var de var inom hela populationen. En annan aspekt, eller en utveckling av detta, är 

att gruppen arbetare med högre inkomst (för vilka större inverkan av inkomsten på sparandet 

påvisats (Tabell 13)) utgjorts av övre delen av inkomsthalvan bland arbetarna. Därmed har inte ett 

”övre tak” funnits på inkomstbeloppen och en större spridning har varit möjlig. Men med detta sagt 

är det inte meningen att avfärda betydelsen av inkomsten på sparandet. Det framgår i alla tre 

tabeller över subgrupperna att en högre disponibel inkomst alternativt högre inkomst för mannen 

bidragit till högre sparbelopp.  

För arbetarna med lägre inkomst hade disponibel inkomst en positiv inverkan på sparandet inom 

sparformerna sjuk- och begravningsavgifter och bankinsättningar minus uttag (banknetto), medan 

mannens inkomst därutöver påverkade fackföreningsavgifter, liv- och kapitalförsäkringar samt 

pensionsavgifter. Hustruns inkomst visade en positiv inverkan på nettosparposten och barnens 

bidrag likaså för sparformen olycksfallsförsäkringar. Pensionssparandet i form av sparformerna liv- 

och kapitalförsäkringar och pensionsavgifter var måhända knutet till mannens yrke tillsammans 

med fackföreningsavgiften, då dessa tre visade en positiv utveckling kopplat till mannens inkomst. 

Inom den lågavlönade arbetargruppen var inkomster från hustrun och barn förekommande i större 

utsträckning än bland de andra två grupperna. Detta kan erbjuda en förklaring till varför 

korrelationen med mannens inkomst och ökat sparande inte fick genomslag i form av en positiv 

påverkan för disponibla inkomsten. Det är då troligt att mannens inkomst utgjort en mindre andel 

av disponibla inkomsten för lägre arbetarhushåll än jämfört med resterande hushåll i 

undersökningen. Även banksparande (banknettot) och sjuk- och begravningsavgifter påverkades 

positivt av mannen inkomst, men för dessa sparformer gav även den disponibla inkomsten ett ökat 

sparande. Banknettot kan ha påverkats av hustruns inkomster då dessa visade sig inverka på 

nettosparposten. Sjuk- och begravningsavgifter kan ha hängt samman med både mannens, hustruns 

och barnens inkomster men möjligtvis var sambandet svagare för de två sistnämnda.  

Ett större antal barn inom hushållet var för fyra av tolv sparformer negativt för sparandet bland de 

lägre avlönade arbetarna. För två av sparformerna, sjuk- och begravningsavgifter och banknetto, 

uppvisades samtidigt en positiv inverkan av högre inkomster vilket skulle kunna tolkas som att 

sparandet i dessa former var i större utsträckning beroende av hushållets ekonomiska situation. 

Baserat på antagandet att fler barn ledde till en nettominskning av disponibla inkomsten efter att 

deras bidrag inräknats och att fler barn då ledde till minskat sparande samt att större inkomster 

leder till mer sparande. Barnens ålder bör vara relevant för detta påstående då små barn inte antas 

bidra ekonomiskt. Äldre barn har visserligen högre levnadsomkostnader, men kan samtidigt bidra 

till inkomsterna.94 En hypotes är att fler barn även innebär att några av barnen är äldre (av 

biologiska skäl om inte annat) och mer kostsamma att underhålla och om de inte finner anställning 

leder totala antalet barn till minskat sparande. Dock väljer hushållen vilken form av sparande som 

                                                             
94 Detta förutsatt att de lyckas finna en inkomstkälla vilket var en viktig aspekt av barnens relevans för 
sparandet och särskilt aktuell under den svåra arbetsmarknadssituationen som rådde. 
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ska minskas och bland arbetarhushållen med lägre inkomst var det långsiktigt pensionssparande 

(pensionsavgifter), brandförsäkringar, sjuk- och begravningsavgifter samt banksparande 

(banknetto) som nedprioriterades. 

Intressant att notera är att antal barn totalt sett hade en positiv inverkan på bruttosparandet. Trots 

att endast sparformen avbetalade lån minus nyupptagna (lånenetto) visade på ett ökat sparande i 

korrelation med fler barn. Antingen var ökningen i denna sparform tillräcklig för att motverka den 

minskning nyss nämnda sparformer gav. Alternativt påverkades även några av de övriga 

sparformerna positivt av ett större antal barn. Det var endast sparformerna lånenetto för arbetare 

med låg inkomst och värdepapper för arbetare med hög inkomst som signifikant påverkades 

positivt av ett större antal barn sett över hela populationen. Gemensamt för de två sparformerna är 

också att barnens bidrag inte uppvisat en signifikant inverkan på sparandet och det tycks således 

vara antalet barn i sig som påverkat sparandet. En möjlig förklaring till det förbättrade lånenettot 

inom lägre arbetarhushåll i korrelation med fler barn kan vara att fler barn lett till minskat inköp av 

kapitalvaror eller investeringar. Inkomsterna kan ha öronmärkts för nödvändiga inköp och en 

balanserad, trygg hushållsekonomi, prioriterades möjligen. För att minska skuldbördan eller av 

kontraktmässiga skäl avbetalades lån antingen i större utsträckning än tidigare, eller i samma takt, 

men utan att nya lån upptogs. Det bör inneburit ett bruttosparande för sparformen.  

Tabell 11. Resultat av regressionsanalys för sparande bland arbetare med lägre inkomst 
Sparande bland lägre 

arbetare* 
Modell A Modell B 

Pos. koefficient† Neg. koefficient† Pos. koefficient† Neg. koefficient† 

Sparpost (netto) D.ink Barn H.ink  

Sparpost (brutto) D.ink  Barn, M.ink  

Sparformer     

Fackföreningsavgift   M.ink  

Övriga föreningsavgifter     

Sjuk- och 
begravningsavg. 

Ålder, D.ink Barn, Ålder² Ålder, M.ink Barn,Ålder² 

Liv- och kap.försäkring Ålder Ålder² Ålder, M.ink Ålder² 

Olycksfallsförsäkring    B.bidr  

Brandförsäkringar   Barn  Barn 

Övriga försäkringar      

Pensionsavgifter   Barn M.ink Barn 

Bankkonto, insätt - uttag Ålder²,D.ink Barn, Ålder Ålder²,M.ink Barn, Ålder 

Värdepapper      

Lån, avbetalda - nya lån Barn  Barn  

Hushållskassan      

Sparbeteende‡     

Residualt sparande     

Kontraktssparande 
(buffertsparande) 

Ålder Barn,Ålder² Ålder, M.ink, B.bidr Barn,Ålder² 

Kontraktssparande 
(pensionssparande) 

Ålder Ålder²   

Beslutssparande Barn,D.ink  Barn  

Förklaring av förkortningar: D.ink = Disponibel inkomst, Ålder = Makarnas medelålder, Ålder² = Makarnas medelålder i 

kvadrat, Barn = Antal barn i hushållet, M.ink = Mannens inkomst, H.ink = Hustruns inkomst, B.Bidr = Barnens bidrag 
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* Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit lägre än medianinkomsten (2 779 kr) bland samtliga arbetare. †Under 
kolumnen positiv/negativ koefficient visas de faktorer (variabler) som haft en positiv/negativ inverkan på sparandet. Exempelvis har 
disponibel inkomst uppvisat en (signifikant) positiv koefficient för nettosparposten. Annorlunda uttryck; en högre disponibel inkomst 
har inneburit ett högre nettosparande bland hushållen. ‡Sparbeteendet utgörs av summan av hushållens positiva sparande inom de 
sparformer som bedömts indikera respektive sparbeteende (se Metodkapitel 4.3 ovan). Källa: HU 1933 (SSA) 

4.3.3 Regressionsanalys över sparandet bland arbetare med högre inkomst  

Bland arbetare ur den övre inkomsthalvan var disponibel inkomst och mannens inkomst i betydligt 

större utsträckning förknippad med ett högre sparande. Inom sju av sparformerna fanns en positiv 

inverkan på sparandet. Bland annat brandförsäkringar visade på ökat värde med större inkomst 

och kan ha sammanfallit med mer lösöre eller egen bostad och därmed mer att försäkra. Till 

skillnad mot vad som visades för andra gruppen av arbetare fanns det en inverkan på sparandet i 

olycksfallsförsäkringar för både disponibel inkomst och mannens inkomst. Olycksfallsförsäkring 

var obligatorisk gällande olyckor i arbetet och samtidigt kopplad till risknivån för yrket. Desto 

farligare arbete, desto högre avgift var modellen. Det är dock inte fastställt att den post i hushållens 

räkenskaper som hetat olycksfallsförsäkring gällde för arbetet och det kan istället varit en frivillig 

eller privat försäkring. Möjligtvis tecknades denna försäkring utöver annat sparandet när de 

ekonomiska medlen så medgav. För de högre avlönade arbetarhushållen var det utöver ökade 

inkomster endast högre medelålder för makarna och större antal barn som påverkade sparandet 

positivt. Att fler barn sammanföll med ökat sparande inom värdepapper kan ha härrört från en 

ökad långsiktig planering för barnens framtid. Kanske köptes någon form av obligation per barn. 

Resultaten visar att hushåll med högre medelålder sparade mer i liv- och kapitalförsäkringar, men 

även att förhållandet var det omvända vid hög ålder. Kanske var den sociala dimensionen av 

sparandet större bland något äldre, medelålders, hushåll. Att delta i det kollektiva sparandet tydde 

sig måhända viktigare för dem. Att ta sitt ansvar för familjens trygghet och teckna en livförsäkring 

var möjligtvis mer regel än undantag om hushållet gjorde anspråk på viss social tillhörighet. Men 

med stigande ålder och därtill avtagande inkomster kom förmågan att betala försäkringsavgiften 

att minska.  

Tabell 12. Resultat av regressionsanalys för sparande bland högre arbetare 
Sparande bland 
Högarbetare* 

Modell A Modell B 

Pos. koefficient† Neg. koefficient† Pos. koefficient† Neg. koefficient† 

Sparpost (netto) D.ink  M.ink  

Sparpost (brutto) D.ink  M.ink  

Sparformer     

Fackföreningsavgift D.ink  M.ink Barn 

Övriga föreningsavgifter D.ink  M.ink  

Sjuk- och begravningsavg. D.ink    

Liv- och kap.försäkring Ålder Ålder² Ålder Ålder² 

Olycksfallsförsäkring  D.ink  M.ink  

Brandförsäkringar  D.ink  M.ink  

Övriga försäkringar      

Pensionsavgifter    M.ink  

Bankkonto, insätt – uttag D.ink  M.ink, H.ink  

Värdepapper  Barn  Barn  

Lån, avbetalda - nya lån D.ink    

Hushållskassan      

Sparbeteende‡     

Residualt sparande     
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Kontraktssparande 
(buffertsparande) 

D.ink Barn M.ink Barn 

Kontraktssparande 
(pensionssparande) 

D.ink Ålder² M.ink  

Beslutssparande D.ink  M.ink  

Förklaring av förkortningar: D.ink = Disponibel inkomst, Ålder = Makarnas medelålder, Ålder² = Makarnas medelålder i 
kvadrat, Barn = Antal barn i hushållet, M.ink = Mannens inkomst, H.ink = Hustruns inkomst, B.Bidr = Barnens bidrag 

* Hushåll inom socialklassen; arbetare där mannens inkomst varit högre än medianinkomsten (2 779 kr) bland samtliga arbetare. 
†Under kolumnen positiv/negativ koefficient visas de faktorer (variabler) som haft en positiv/negativ inverkan på sparandet. 
Exempelvis har disponibel inkomst uppvisat en (signifikant) positiv koefficient för nettosparposten. Annorlunda uttryck; en högre 
disponibel inkomst har inneburit ett högre nettosparande bland hushållen. ‡Sparbeteendet utgörs av summan av hushållens positiva 
sparande inom de sparformer som bedömts indikera respektive sparbeteende (se Metodkapitel 4.3 ovan). Källa: HU 1933 (SSA) 

4.3.4 Regressionsanalys över sparandet bland tjänstemän 

Bland tjänstemannahushållen var antal barn och hög medelålder faktorer vilka påverkade 

sparandet negativt (tabell 13 nedan). Hög medelålder (räknad i kvadrat) påverkade 

pensionssparandet och fackföreningsavgifterna negativt samtidigt som en högre medelålder för 

makarna påvisades en positiv påverkan för desamma. Antalet barn tycks ha påverkat 

tjänstemannahushållens sparande i större utsträckning än för de högavlönade arbetarna och mer i 

paritet med vad som var fallet bland arbetare med lägre inkomst. Eventuellt hade detta att göra 

med att sparposten, även om förvisso inkomsterna var högre inom hela tjänstemannagruppen än 

inom arbetargruppen, uppvisade större variationerna än inom gruppen med högre avlönade 

arbetare. En ekonomisk sårbarhet till följd av merkostnader i och med barnafödande och 

uppfostran kanske också återspeglades i sparandet.  

Tabell 13. Resultat av regressionsanalys för sparande bland tjänstemän 
Sparande bland 

tjänstemän* 
Modell A Modell B 

Pos. koefficient† Neg. koefficient† Pos. koefficient† Neg. koefficient† 

Sparpost (netto) D.ink Barn M.ink, B.bidr Barn 

Sparpost (brutto) D.ink Barn M.ink  

Sparformer     

Fackföreningsavgift D.ink, Ålder Ålder² Ålder, B.bidr Ålder² 

Övriga föreningsavgifter D.ink Barn M.ink, H.ink Barn 

Sjuk- och begravningsavg. D.ink Barn B.bidr Barn 

Liv- och kap.försäkring D.ink, Ålder Ålder² M.ink, H.ink, Ålder Ålder² 

Olycksfallsförsäkring      

Brandförsäkringar    M.ink  

Övriga försäkringar      

Pensionsavgifter  Ålder Ålder² M.ink, Ålder Ålder² 

Bankkonto, insätt - uttag D.ink Barn M.ink Barn 

Värdepapper  D.ink  M.ink  

Lån, avbetalda - nya lån D.ink  M.ink, H.ink  

Hushållskassan    M.ink, Ålder² Ålder 

Sparbeteende‡     

Residualt sparande   M.ink, Ålder² Ålder 

Kontraktssparande 
(buffertsparande) 

D.ink, Ålder Ålder² M.ink, B.bidr, Ålder Barn, Ålder² 

Kontraktssparande 
(pensionssparande) 

D.ink, Ålder Ålder² M.ink, Ålder Ålder² 

Beslutssparande D.ink Barn M.ink  

Förklaring av förkortningar: D.ink = Disponibel inkomst, Ålder = Makarnas medelålder, Ålder² = Makarnas medelålder i 
kvadrat, Barn = Antal barn i hushållet, M.ink = Mannens inkomst, H.ink = Hustruns inkomst, B.Bidr = Barnens bidrag 
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* Hushåll inom socialklassen; tjänstemän. †Under kolumnen positiv/negativ koefficient visas de faktorer (variabler) som haft en 
positiv/negativ inverkan på sparandet. Exempelvis har disponibel inkomst uppvisat en (signifikant) positiv koefficient för 
nettosparposten. Annorlunda uttryck; en högre disponibel inkomst har inneburit ett högre nettosparande bland hushållen. 
‡Sparbeteendet utgörs av summan av hushållens positiva sparande inom de sparformer som bedömts indikera respektive sparbeteende 
(se Metodkapitel 4.3 ovan). Källa: HU 1933 (SSA) 

4.3.5 Sparbeteende och sparmotiv 

Sammanfattningsvis framgår att nästan samtliga hushåll uppvisade en vilja att täcka buffert- och 

trygghetsbehov genom att buffertspara i förenings- och försäkringsavgifter. Långsiktigt 

målsparande till pensionen och ålderdomen var också mycket vanligt förekommande och likaså 

kassaförvaltningsmotiv var utbrett, men med låga sparbelopp. Förmögenhetsförvaltning genom 

sparbeteendet beslutssparande skedde bland cirka två tredjedelar av hushållen totalt sett och till 

en tredjedel av värdet på bruttosparposten.  

Sparmotiv antas följa en hierarki med en stegvis förflyttning i takt med att hushållens 

förutsättningar förändras och förbättras. Det första steget eller motivet bakom sparande är att hålla 

sig med en kassa för att täcka nödvändiga utgifter och säkerställa en någorlunda likviditet. 

Hushållen i undersökningen tycks ha passerat detta steg och även om en majoritet fortfarande höll 

små kontanta belopp lättillgängliga utgjorde beloppen en liten andel av sparandet. Nästa steg i 

hierarkin syftar till att undvara medel för att täcka mer utökade trygghetsbehov och hålla en buffert 

mot oförutsedda händelser. Här skiljer sig bilden åt mellan de tre grupperna av hushåll och de 

lågavlönade arbetarhushållen tycks ha lagt en större andel av sitt sparande utefter detta motiv än 

övriga hushåll. Dock var andelen hushåll som nyttjade sparformerna ungefär lika stor, men arbetare 

med hög inkomst och lägre tjänstemän investerade större belopp i de två återstående sparmotiven. 

Särskilt tjänstemannahushållen nedprioriterade buffertbehovet och koncentrerade sitt sparande på 

tredje sparmotivet i sparhierarkin; pensionssparande. Bättre bemedlade arbetare prioriterade 

visserligen buffertbehovet högre än pensionssparandet men hade istället fjärde sparmotivet, 

förmögenhetsförvaltning, som sitt viktigaste motiv sett till andel av bruttosparposten.  

4.4 Varför hushållen sparade 

4.4.1 Sparbeteende, Sparmotiv och Faktorer – förmågan och viljan bakom hushållssparandet 

Resultaten av regressionsanalyserna sammanfattas i tabellerna 10-14 med betydelsen av 

faktorerna inkomst, livscykelstadium och försörjningsbörda för de sparformer som valdes och de 

sparbeteenden som uppvisades inom hushållen. Tillsammans med diskussionen kring sparmotiven 

kan slutligen en sammantagen förståelse av hushållens sparbild i någon mån erbjudas.  

Det residuala sparbeteendet med antagna motivet kassaförvaltning utgjorde en liten andel av 

hushållens sparpost och allra minst för arbetarna med högre inkomst och för tjänstemännen. 

Sparbeteendet baseras dock på svårbedömda sparformer (hushållskassan och banknetto under 50 

kronor) och resultaten är svåra att dra slutsatser av. Något motsägelsefullt kan det tyckas att det 

var inom gruppen tjänstemän som en signifikant positiv inverkan av högre inkomst ledde till ökat 

residualt sparande. För det första var antagandet att sparmotivet minskade i relevans med en 

stigande inkomst och inte tvärtom och dessutom är tjänstemännen gruppen med högst inkomst. 

Kanske är förklaringen den enkla att hushåll med högre inkomster rör sig med större belopp och 

sannolikheten är därmed större att deras hushållskonto vid ett givet tillfälle ska uppvisa ett större 
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saldo (och även i större utsträckning ett positivt saldo) än ett jämförelsevis fattigare hushåll. 

Bedömningen blir sammantaget den att kassaförvaltning förekom inom alla socialklasser och för en 

majoritet av hushållen men var till sättet möjligtvis mer av ett förvarande än sparande.  

Buffertsparande genom försäkringar och föreningsavgifter visade en positiv utveckling i takt med 

högre medelålder för makarna och högre inkomster för hushållen inom arbetarhushållen med låg 

inkomst och för de lägre tjänstemännen. För arbetarna var det inkomsterna genom mannens arbete 

och barnens bidrag som inverkade positivt medan för tjänstemännen visade även den disponibla 

inkomsten på liknande effekt. Bland de bättre avlönande arbetarna var det endast inkomster, 

disponibla och mannens, som inverkade positivt. En högre medelålder kan tänkas sammanfalla med 

en högre inkomst och de två variablerna är delvis parallella. För arbetarna med högre inkomst är 

det möjligt att betydelsen av inkomsten var större än åldern. Arbetarna med lägre inkomst la större 

andel av sparposten för att täcka buffertbehovet än övriga två grupper men visade till skillnad från 

dessa inte på en positiv inverkan av disponibla inkomsten för annat än beslutssparande. Istället var 

åldern mer betydelsefull vilket den även var för lägre tjänstemän. Då i stort samtliga hushåll hade 

någon form av buffertsparande är det naturligt att högre värden för variablerna inkomst och ålder 

visat på ett större sparande i och med att en större inkomst ger mer att spara mätt i absoluta 

termer och en högre ålder kan tänkas sammanfalla med en säkrare tjänst och inkomst. Det är 

kanske mer intressant att titta närmare på de variabler som visade sig inverka negativt på 

buffertsparandet och vad som kan ha legat bakom detta. Hög ålder (representerad av makarnas 

medelålder i kvadrat) visade sig ge lägre sparbelopp för arbetare med lägre inkomst och lägre 

tjänstemän vilket faktiskt stämmer överens med bilden av att en stigande medelålder inom 

grupperna även indikerat mer sparande, då åldern således visat sig vara relevant för dessa två 

grupper. För arbetarhushållen var det antalet barn som inverkade negativt på buffertsparandet och 

möjligen ledde ökade kostnader eller en annan levnadssituation till att sparprioriteringarna 

skiftade till pensionssparande eller beslutssparande alternativt att hushållen istället sparade 

mindre totalt sett. Inom hela populationen visade resultaten att tjänstemän hade ett mindre 

buffertsparande jämfört med arbetargrupperna. Sammantaget framträder bilden av 

buffertsparandet som en väsentlig och frekvent företeelse inom hushållen och särskilt inom sämre 

bemedlade arbetarhushåll där högre ålder (till en viss nivå) och högre inkomster påverkade 

sparandet positivt och ett större antal barn påverkade negativt. För de ekonomiskt bättre ställda 

arbetarna var inkomsten en positiv faktor bakom ökat sparande och kanske ansåg dessa hushåll att 

de två mer grundläggande behoven med sparandet var täckta och att mer specifika sparambitioner 

då kunde formas. Tjänstemannahushållen visade på ännu mindre behov eller prioritering av 

buffertsparande och kanske kom detta av större trygghet och skydd från anställningen tillsammans 

med högre inkomster. De visade en klar förflyttning till målsparande och pensionssparande jämfört 

med arbetarhushållen och visade därtill på minskat buffertsparande. Inom tjänstemannagruppen 

var både inkomst och ålder betydelsefullt för sparandet och möjligen hade de bättre beställda 

tjänstemännen utrymmet att spara mer inom alla tre sparbeteenden. 

Pensionssparande förekom inom en klar majoritet av hushållen (91 procent av samtliga 1 014 

hushåll) och i stigande betydelse sett över inkomstgrupperna. Tjänstemännen prioriterade 

pensionssparandet allra mest. Det har på samma sätt som buffertsparande kategoriserats som 

kontraktssparande genom (regelbundna) inbetalningar/avsättningar. Gränsdragning mellan 
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buffert- och målsparande (pensionssparande) som gjorts av de olika sparformerna, där liv- och 

kapitalförsäkringar och pensionsavgifter representerar pensionssparande, grundar sig på det 

långsiktiga perspektivet och målet att sörja för pensionen/åldern. Sparformerna för 

buffertsparandet har ansetts vara eventualitetssparande för skydd mot eventuella händelser i det 

kortsiktiga perspektivet (även om de kan användas under lång tid). Tillsammans utgjorde 

kontraktssparande runt 60 procent av totala sparandet med de två motiven och hushållen har 

uppvisat en vilja och förmåga att klara av att göra löpande inbetalningar. Prioriteringarna tycks ha 

övergått från buffertmotiv till pensionssparande när inkomsterna och anställningsvillkoren 

förbättrades sett till hur sparbeteendet fördelades sig över undersökningsgrupperna. 

Regressionsanalyserna visar också på betydelsen inom de två högre inkomstskikten av högre 

inkomster för ökat pensionssparande. Även en högre medelålder hade en positiv påverkan och 

kanske kom det av att äldre makar levde mer etablerade liv och kände en större social eller 

kollektiv tillhörighet till sammanhang där sparande ansågs viktigt. Att spara genom de 

kontraktsbaserade sparformerna upplevdes möjligen som en viktig social indikator på att hushållet 

tillhörde den socialklass de identifierade sig med eller strävade mot att tillhöra. Yngre och sämre 

bemedlade hushåll kände troligtvis av eventuella liknande sociala påtryckningar men var kanske i 

större utsträckning begränsade av ekonomiska faktorer och livssituationen. Till skillnad mot vad 

som visats inverka på buffertsparandet var antalet barn inte betydelsefullt för pensionssparandet.  

Beslutssparande uppvisade tydliga likheter med pensionssparandet i den meningen att sparandet 

ökade i frekvens bland de ekonomiskt starkare grupperna och påverkades positivt av högre 

inkomster. För tjänstemän hade fler barn per hushåll en negativ inverkan, medan det för 

arbetarhushållen inte visade på någon negativ inverkan. Däremot var fler barn per hushåll en faktor 

som påverkade de lågavlönande arbetarhushållens beslutssparande positivt. En intressant 

iakttagelse är att till skillnad mot fallet med pensionssparande var beslutssparande relativt sett 

störst inom de bättre avlönande arbetarhushållen istället för inom tjänstemannahushållen. 

Möjligtvis lades större vikt vid att förvalta inkomsten bland de arbetarhushåll som hade större 

inkomster visavi de med lägre inkomst. Därmed nyttjades sparformerna bankinsättningar minus 

uttag (banknetto) och avbetalade lån minus nyupptagna (lånenetto) samt inköp av värdepapper 

relativt sett mer. Buffertbehoven kunde tryggas men istället för att lägga de extra inkomsterna på 

mer försäkringar sparades mer på banken för att möjliggöra framtida investeringar eller inköp 

kombinerat med att lån kunde avbetalas. Jämfört med tjänstemännen, vilka överlag tjänade mer, 

kanske skillnaden låg i ett långsiktigt perspektiv. Tjänstemännen oroade sig möjligtvis mer för 

hushållets långsiktiga situation och tack vare yrken med stabilare inkomst och anställningsvillkor 

kunde fokus flyttas från att säkerställa den kortsiktiga soliditeten till att planera för ålderdomen.  

5. Sammanfattande diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att belysa svenska hushålls sparande, avgränsat till 1932 till 1933, med 

ansatsen att visa och försöka förstå den framträdande sparbilden. Att det förekom ett aktivt och 

diversifierat sparande bland arbetar- och lägre tjänstemannahushåll har tydligt framkommit genom 

granskning av de hushållsböcker Socialstyrelsen lät skicka ut till 1 014 hushåll. Det idoga arbete 

hushållen åtog sig i och med att de deltog i hushållsundersökningen har gett efterkommande 

betraktare möjligheten att blicka in i deras vardag och deras livssituation. Utöver detaljerade 
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uppgifter om konsumtion och levnadsförhållanden återgavs även en gedigen redogörelse över 

ekonomiska förehavanden inom hushållen. Inkomster och utgifter bokfördes i sådan form och med 

sådan noggrannhet att varje hushåll i princip efterlämnade sig en resultaträkning. Ur detta 

anmärkningsvärt rika källmaterial har för denna magisteruppsats uppgifter excerperats och 

sammanställts för att kunna återge och diskutera hur hushållen valde att förvalta sin inkomst och 

hur de valde att spara. 

Att hushåll och individer gör valet att spara är ingen självklarhet. En uppenbar förutsättning är att 

inkomsterna (oavsett hur de erhålls) överstiger de utgifter som krävs för att säkerställa överlevnad 

och till att ge mat och husrum. Kläder och nödvändiga inköp inkluderas i viss mån i de ofrånkomliga 

utgifter hushåll i första hand prioriterar. När dessa utgifter är täckta och det fortfarande finns 

pengar kvar i kassan är det möjligt att göra mer aktiva val kring hur medlen ska förvaltas. Först här 

inträder sparandet som ett reellt alternativ och ställs i kontrast till utökad konsumtion. I korthet 

kan det således sammanfattas med att sparandet är en funktion av hushålls och individers förmåga 

och vilja att spara. 

De 1 014 hushåll som studerats i föreliggande uppsats har visat sig ha både förmågan och viljan att 

spara en del av sina medel. I genomsnitt 9 procent av den disponibla inkomsten har sparats mer 

eller mindre aktivt. Vidare har hushållen uppvisat en benägenhet att sprida sitt sparande inom flera 

sparformer med skiljda egenskaper och förutsättningar. Av tolv definierade sparformer uppvisade 

sju stycken ett positivt sparade bland över hälften av hushållen och den populäraste sparformen, 

liv- och kapitalförsäkringar, användes av 88 procent av hushållen till ett samlat värde av 23 procent 

av det totala sparandet i undersökningen. Sparande i pensionsavgifter förekom bland fyra av tio 

hushåll och lika stor andel valde att spara på bank. Fackföreningsmedlemskap var vida utbrett och 

även övriga föreningsavgifter betalades in hos en majoritet av hushållen. De tre sparformerna; 

fackföreningsavgift, sjuk- och begravningsavgift och brandförsäkring hade alla ett positivt sparande 

för runt 80 procent av hushållen. Det sparande som har belysts i studien är baserat på de 

uppgiftsposter hushållen angett. Då hushållen inte själva definierat varje enskild post som sparande 

är det viktigt att poängtera att uppgifterna sammanställts i studien som sparande. För en del av 

sparformerna är det heller inte uppenbart vilka förutsättningar som gällt och vad sparandet i 

praktiken inneburit. Ytterligare sparformer eller förmåner genom arbetsgivaren är tänkbara och 

detta sparande har således inte inkluderats i denna studie. En fullständig bild av vilka tillgängliga 

sparformer och sparalternativ hushållen haft till sitt förfogande har inte varit möjlig att återge men 

med hjälp av tidigare forskning har ett försök gjorts att beskriva de då rådande samhällssociala 

förutsättningarna. Kopplat till detta utgör det mycket prekära arbetsmarknadsmässiga läget, som 

rådde under tiden för Socialstyrelsens undersökning, en mycket relevant aspekt för hur resultaten i 

denna uppsats ska tolkas. Det var extraordinära tider med historiskt hög arbetslöshet.  

Arbetssituationen för hushållets huvudsakliga och ibland enda löntagare var sannolikt högst 

betydelsefull för hur och i vilken utsträckning hushåll valde att spara. Nuvarande inkomst och 

förväntad inkomst sätter ramen för ett hushålls utgifter och därmed ambitioner, beslut och 

handlingar. En ojämn och osäker inkomstkälla ger inget utrymme för långsiktighet gällande 

bostadssituationen, inköp eller sparandet. Det residuala sparandet eller det oavsiktliga sparandet 

sker löpande och i mån av överskott av kontanter. Tidshorisonten är kort och det huvudsakliga 
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syftet är att förvara kontanta medel och täcka upp för löpande utgifter. Resultaten visar att 

hushållen passerat detta grundläggande förvaltningsbehov av att täcka direkta utgifter och att de 

hade medel till att spara mer proaktivt. Majoriteten av hushållen höll sig med en hushållskassa eller 

sparade småbelopp på bank men det utgjorde minsta delen av totala sparandet. Dock var det 

residuala sparandet störst bland arbetare med lägre inkomst och som kan antas ha upplevt störst 

osäkerhet gällande sin arbetssituation. Denna grupp sparande en större andel inom de kortsiktiga 

och likvida sparformerna; hushållskassa och banksparande med belopp under 50 kr.  En anledning 

till detta kan ha varit att dessa hushåll inte vågade binda upp för stor mängd kapital i mer 

långsiktiga sparformer. Behovet av kontanter för att möta uppkomna trångmål på grund av 

sjukdom, olycka eller arbetslöshet var måhända större inom denna grupp. Det återspeglas även av 

att buffertsparandet i form försäkringar med eventualitetskaraktär var också störst inom gruppen 

med arbetare med lägre inkomst. 

Alla tre undersökningsgrupper uppvisade de fyra typerna av sparbeteende men fördelade 

sparandet olika. I takt med att inkomsterna ökade och mannens anställning gick från arbetare till 

lägre tjänsteman skedde en förflyttning upp genom behovshierarkin. Arbetare med högre inkomst 

lade mindre andel än arbetare med lägre inkomst på sparande inom beteendet residualt och 

buffertsparande men de sparade i sin tur mer än vad de lägre tjänstemännen gjorde inom dessa 

sparformer. Tjänstemännen å sin sida prioriterade överlag pensionssparandet och i mycket mindre 

utsträckning det fundamentala likviditetssparandet med kassa- och trygghetsbehov. Sett till antal 

av hushållen var buffertsparande nästan universellt men sett till andelen av sparposten framträder 

skillnader. Tjänstemännen tycks ha tryggat sin omedelbara betalningsförmåga genom antingen 

tidigare sparade reserver alternativt att de var säkra på att kunna låna för att täcka hastigt 

uppkomna utgifter. Deras sparbeteende uppvisade en större långsiktighet än bägge grupper av 

arbetarhushåll. Tjänstemännens kombinerat högre inkomster och tryggare anställning har gjort att 

de kunnat undvara större andel av sin disponibla inkomst till långsiktiga sparformer med längre 

inlåsningseffekter och mindre likviditet. Varje månadsinkomst och vetskapen om kommande 

inkomster gav utrymme till att i stor utsträckning betala in till liv- och kapitalförsäkringar samt 

pensionsavgifter även efter det buffertbehoven säkrats. 

För arbetare med högre inkomst prioriterades visserligen pensionssparande mer än bland arbetare 

med lägre inkomst men skillnaderna var mindre än gentemot tjänstemännen. Däremot var 

beslutssparande störst, sett till alla grupper, bland arbetare med högre inkomst. Skillnader i 

sparbeteendet mellan just arbetare med högre inkomst och lägre tjänstemännen är mycket 

intressant. Då inkomstskillnaderna var förhållandevis små bör andra faktorer ligga bakom deras 

skiljda sparmönster. Regressionsanalyserna har visat på ett antal faktorer inom hushållen som 

påverkat mängden sparande inom givna sparformer och de aggregerade sparbeteendena. 

Inkomstfaktorerna (främst disponibel och mannens inkomst men i vissa fall även hustruns och 

barnens bidrag) var den entydigt mest betydelsefulla faktorn. Desto mer inkomst desto mer 

sparande. Detta gällde inom alla grupper och för nästan alla sparbeteende inom grupperna. För de 

övriga tre faktorerna; antal barn, makarnas medelålder och makarnas medelålder i kvadrat var 

bilden inte lika klar. Det framkom dock att fler barn inverkade negativt på sparandet inom flera 

sparformer. Framförallt för arbetare med lägre inkomst och tjänstemän medan sparandet bland 

arbetar med högre inkomst inte tycktes påverkas i samma utsträckning. Möjligtvis var kostnaden 
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förknippad med fler barn mer betungande för arbetarhushållen med lägre inkomst och således 

minskades sparandet som en konsekvens av fler barn. Lilja och Bäcklund visade att barn kommit att 

utgöra ett ineffektivt och kostsamt sätt att ålderdomsspara för arbetare under 1900-talet. Endast de 

allra sämst bemedlade arbetargrupperna tycktes fortfarande kunna dra nytta av fler barn men 

dessa grupper var troligtvis inte representerade i urvalet för denna studie. För de bättre bemedlade 

arbetarna fanns kanske utrymme för ökade utgifter och samtidigt bibehålla sparandet. Att 

tjänstemannahushållen minskade sitt sparande inom vissa sparformer i korrelation till fler barn 

kanske härrörde till omprioriteringar av sparbilden mer än faktiska begränsningar på grund av 

ökade utgifter. Exempelvis valde kanske tjänstemannahushåll att avsätta pengar till barnens 

utbildning. Medelåldern för makarna var av signifikant betydelse för några utav sparformerna och 

visade att en högre ålder gav mer sparande samtidigt som en mycket högre ålder på motsatt sätt 

gav minskat sparande. Sammantaget tycks inte faktorerna barn eller ålder ge ett övertygande svar 

på varför sparbilden skiljde sig åt mellan grupperna och framförallt inte varför skillnaderna mellan 

arbetare och tjänstemän var avsevärd även när arbetarna var inkomstnivå i höjd med 

tjänstemännen.  

En aspekt kring sparandet som berörts inom tidigare forskning av Hagström och särskilt inom 

Johnsons arbete över engelska arbetareklassen är den sociala dimensionen. Där sparandet inte 

nödvändigtvis följt mikroekonomiska vinstmaximeringsprinciper men istället skett i ljuset av den 

sociala omgivningen och hushållets syn på sin situation och status inom det sammanhang de 

tillhörde. Överfört till hushållen i denna studie kan det således diskuteras i vilken utsträckning den 

sociala situationen skiljt sig åt och inverkat på sparandet inom och mellan grupperna av hushåll. 

Ansvarstagande, ekonomisk hushållning och sparande görs troligtvis inte helt avskärmat från 

omgivningen. Privatekonomin, arbetssituationen och tillgängliga sparformer diskuterades 

säkerligen i någon mån på arbetsplatsen eller med vänner och bekanta. Omgivningens syn på 

sparande och rådande konsensus kring specifika sparalternativ lär ha inverkat på enskilda hushålls 

sparbeslut. Även direkta påtryckningar eller erbjudanden kan ha varierat mellan grupperna. 

Johnson visade på att det fanns medlemsspecifika försäkringar och förmåner som erbjöd sparade 

och samtidigt gav en social status och tillhörighet. Det har dock inte gjorts någon djupare utredning 

av sociala förutsättningar eller korrelation till sparandet i denna studie. Inte heller har utbudet av 

sparformer och sparalternativ för hushållen undersökts utöver de allmänt rådande i Sverige. 

Möjligtvis ligger dock icke desto mindre en del av förklaringen av skillnaderna mellan sparandet för 

undersökningsgrupperna i en kombination av sociala faktorer och i vilken mån 

representanter/agenter för de olika sparformerna har aktivt inriktat sig på hushållen.      

Ett aktivt hushållssparande antas tjäna och utvecklas i förhållande till de behov hushållet upplever 

samt förmågan de har att möta dessa behov. Wahlunds behovstrappa beskrev en stegvis 

förflyttning mellan och samtidigt parallellt förekommande sparmotiv som gestaltas av specifika 

sparbeteenden hos hushåll och individer. De tre undersökningsgrupperna har alla gjort en ansats 

att trygga sitt kassa- och buffertbehov genom sitt sparande. Högre avlönade arbetare och 

tjänstemännen har sedan i större utsträckning fokuserat på långsiktigt målsparande mot pensionen 

samt mer aktivt förmögenhetsförvaltande. En slutsats att dra av detta är att i takt med högre 

inkomster och sedermera även tryggare anställning tar hushållen ytterligare kliv uppåt i 

sparhierarkin. Högre inkomster gav inte bara ett ökat sparande i nominella termer utan även 
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relativt sett till inkomsten. Hushållen med högre inkomst sparande större andel än de med lägre 

inkomster. Sparandet antog även en mer långsiktighet och gav samtidigt minskad likviditet för 

hushållen relativt andra sparformer. Detta möjliggjordes dels av de högre inkomsterna men 

inkomstkällan och dess villkor var säkerligen också betydande. Tjänstemännen hade möjligheten 

att fokusera sitt sparande på pensionen och till skillnad mot de arbetare som ändå var lönemässigt 

relativt närliggande var detta sparbeteende anmärkningsvärt. Möjligtvis ligger således en stor del 

av förklaringen i skillnaden mellan anställningsvillkoren för arbetare och tjänstemän. Tillsammans 

med att utbudet och tillgängligheten måhända skiljde sig åt mellan dessa grupper. Tjänstemännens 

arbetssituation och den trygghet som saknades hos arbetarhushållen kan ha medgett en möjlighet 

att lyfta blicken och horisonten för sparandet. 

 Förhoppningsvis har denna magisteruppsats adderat till den omfattande forskning som gjorts och 

pågår kring hushållssparande. Det har tydligt framträtt att sparande utgör en viktig del av hushålls 

och individers förehavanden och är en ständigt närvarande aspekt av vardagslivet. Förändringar i 

omvärlden eller på nationell såväl som lokal nivå ger återverkningar på hushålls levnadssituation 

och förmåga att planera för framtiden. Den egna privata situationen förändras kontinuerligt och ger 

likafullt utslag på förmågan och viljan att spara. Varje individ och varje hushåll är en del av en 

kontext och ett sammanhang. För vidare forskning kan det vara intressant att studera inverkan av 

utbudet av sparformer, sociala omgivningens påtryckningar samt arbetssituationen för hur hushåll 

väljer att spara. Beslut som har fattats måste tolkas i ljuset av den verklighet beslutstagaren verkat i 

och mot bakgrund av rådande förutsättningar. Fortsatt forskning över såväl samtida sparfrågor 

som dåtida skeenden bör sträva efter att fördjupa förståelsen för hur sociala och ekonomiska faktor 

interagerar till att påverka hushållssparandet. Samt hur hushåll och individer förhåller sig till sin 

omvärld och sin situation. Både ur ett kortare perspektiv och ur ett längre, livslångt, perspektiv.  
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