




















1. INLEDNING

Under 1820-talet inrättades de första sparinrättningarna - sparbankerna - i
Sverige och ett privat bankväsende etablerades från och med 1830-talet.
Från denna tid stärktes svenskt penningväsende och i samband med att
marknadsekonomin växte sig starkare i landet fick allt fler bland
befolkningen ett penningöverskott att placera.’ Genom att studera hur detta
tidiga sparande i de svenska sparbankerna utvecklades är det möjligt att ge
en bild av hur dessa inrättningar kom att nyttjas och hur sparandet
förändrades under den tid då utvecklingen mot det moderna svenska
samhället tar sin början.

Genom att sparandet i sparbank undersöks kan sparbankernas betydelse
för den lokala kreditmarknadens tillväxt, under den tid då det rådde en stor
brist på krediter för den expanderande marknadsekonomin, delvis
besvaras. Sparbankernas sociala motiv, där inlåningen var det centrala i
verksamheten, modifierades i takt med att även sparbankernas kredit-
förmedlande roll ökade i betydelse2 Genom denna utveckling kom
sparbankerna och den lokala inlåningsverksamheten att bli viktigare för
den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen än vad som tidigare
framhållits.’

1.1. Syfte och avgränsningar
Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur det individuella
hushållssparandet i sparbank utvecklades under den tid då det
institutionella sparandet etablerades. Analysen utgår från individnivå och
genomförs som en mikrostudie. 1 uppsatsen studeras sparandet i sparbank
och i den kommande avhandlingen skall även andra sparinrättningar och
sparformer undersökas. Detta diskuteras utförligare i slutet av uppsatsen.

Startår för undersökningen är 1830. Genom att förlägga undersök-
ningens början till denna tid är det möjligt att jämföra de ursprungliga
tankarna bland sparinrättningarnas förespråkare med hur idéerna kom att
tillämpas och fungera i praktiken. Att gå ytterligare något år tillbaka i tiden

’ Tilltron till den svenska valutan stärktes i samband med att myntrealisationen och
kopplingen till den internationellt gällande silvermyntfoten genomfördes 1835. Valutan
stabiliserades och förtroendet för samt viljan att ha tillgångar i pengar ökade. Nilsson
(1981),  s. 14.

’ Nygren (1983),  s. 33 ff.
’ Sparbankernas roll på den lokala kreditmarknaden undersöks av Sparprojektet, mer

korrekt benämnt “Sparandet och sparbankernas roll i den ekonomiska utvecklingen
1820-1970”.  Föreliggande arbete är ett av fem i detta projekt som pågår vid Ekonomisk-
historiska institutionen, Uppsala universitet. Se t.ex. Petersson (1999).
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skulle vara möjligt, men genom att låta sparbankstanken och de lokala
sparbankerna få en viss förankring i samhället före undersökningens början
kan eventuella snedvridningar undvikas, både vad gäller spararna och
deras sparbeteende under inrättningarnas första år.” Valet av slutår, 1914,
faller därefter naturligt då första världskriget påverkade den ekonomiska
och politiska ordningen i Sverige. Undersökningens tidsperspektiv
möjliggör att sparandet kan relateras till sin tids institutionella och
konjunkturella förändringar samtidigt som den långsiktiga förändrings-
processen kan lyftas fram.

Analysen av det individuella hushållssparandet utgår från en av våra
äldsta sparbanker, nämligen Falu stads sparbank etablerad 1824.’ Det
skulle vara önskvärt att studera flera sparbanker och sparbankssparare i
landet, men då syftet med studien är att undersöka det individuella
hushållssparandet i detalj kommer insättarna i en sparbank att analyseras i
denna uppsats. Undersökningens djup prioriteras därmed, men även en
bredare bild av sparandets utveckling kan lyftas fram genom att tidigare
forskning och historisk sparbanksstatistik nyttjas.

Detta arbete ska ses som en första del i ett större arbete som avser att
skildra det individuella hushållssparandet utifrån ett livscykelperspektiv.
Ett antal frågor vad gäller det individuella hushållssparandet i sparbanken
ska besvaras i denna uppsats. Hur utvecklades det individuella hushålls-
sparandet i sparbanken över tid? Vilka var individerna som sparade i
sparbanken och hur såg deras sparande ut? Vidare ska grunden för den
fortsatta undersökningen läggas genom att ett antal individer som sparade
på sina sparbankskonton under minst 25 år specialstuderas. Dessa Zång-
siktiga sparare6  avses att utgöra undersökningsobjekten i den fördjupade
studien av sparandet under individens livstid i den senare avhandlingen.

1.1.1. Individ, hushåll och familj
Individers sparande och sparbeteende diskuteras inom forskningen vanligt-
vis utifrån ett hushållsperspektiv, något som även görs i denna under-
sökning. De individer som delar kosthåll och tak över huvudet utgör per

4 Därigenom kan det vara möjligt att uppbringa ett något bredare sparbanksklientel än
vad som förekom under inrättningarnas första år, då flera av de nya sparbanksspararna
stod stiftarna nära. 1 Falun öppnades t.ex. flera sparbankskonton under de första åren av
stiftarna för deras barn och tjänare. Silow (1926),  ss. 21-23 och ss. 51-53.

’ Vid utgången av 1824 fanns 13 sparbanker i Sverige. Cronbladh (1993),  s. 97.
’ Individerna benämns långsiktiga sparare i uppsatsen för enkelhets skull. Huruvida

dessa individer faktiskt avsåg att spara långsiktigt eller inte har inget med denna
benämning att göra.
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definition ett hushåll.’ Hushållet är basen för den politiska, kulturella och
moraliska ordningen, vars inriktning påverkas av både de privata- och de
samhällsekonomiska förhållandena.” Hur det enskilda hushållet ser ut beror
på vilken socialgrupp, näringsstruktur, geografisk region och “livscykel”
hushållet befinner sig i, men påverkas även av samhällets rådande institu-
tioner.” Förhållandet mellan de olika personerna som ingår i hushållet
skiljer sig därmed åt beroende på vilken historisk tid det är som studeras.“’

Under 1800-talet förändrades hushållens utseende i samband med att
industrialiseringen bröt upp äldre tiders försörjningsmönster och sätt att
leva.” Hushåll bestående av en eller två generationer tillhörande samma
familj, kärnfamiljen”, blev vanligare och kom att utgöra den gängse hus-
hållsformen under 1900-talet.

Denna avgränsning av hushållsbegreppet är relevant då det gäller att
studera individers sparande, dels som enskilda individer och dels som
individer tillhörande en familj. Bakom individuella beslut döljer sig sanno-
likt beslut där hänsyn tagits till familjesituationen. Sparandet ses inte bara
som en angelägenhet för den enskilde individen utan också för familjen där
föräldrars sparande, både i eget namn och i sina barns namn utgör en
enhet. Familjetänkandet påverkar de ekonomiska besluten och därmed
beslutet om att spara. Det innebär även att en del av det sparande som
ombesörjdes av fäder och på makars sparkonton var ett familjesparande,

’ Individer som ingår i ett “bo-lag”, “arbets-lag” eller “mat-lag” kan utgöra ett
hushåll. Rydén (1990) s. 32 f.

ti Hanssen  (1978),  s. 11. T.ex. Floren & Rydén (1992) diskuterar produktions-
förhållandenas påverkan på hushållets struktur och funktion.

’ Gaunt (1996) s. 85 ff menar att hushållets storlek och struktur är beroende eller
t.o.m. resultatet av den lokala näringsstrukturen vari hushållet befinner sig. Hareven
(1978),  ss. 3-22 framhåller att hushållets livscykel påverkas av hushållets åldersstruktur
och den därav uppkomna funktionella uppdelningen mellan hushållets medlemmar.

“’ För en definition av 1800-talets  hushåll i ett vidare perspektiv är det väsentligt att
de däri ingående individernas verksamheter vad gäller produktion, konsumtion,
reproduktion och släktskap inbegrips. Strukturen som utgångspunkt för definitionen av
hushållet betonas av brittiska familjehistoriker, medan funktionen lyfts fram av t.ex.
Hanssen  (1978). Rydén (1990),  s. 28 ff.

” Fram till långt in på MOO-talet var hushållet den gängse primärgruppen i samhället
och det var med denna enhet som den enskilde individen identifierades samt identifiera-
de sig med. Ännu under 1800-talet  bestod hushållet av medlemmar ur flera generationer,
diverse släktingar och av tjänstefolk samt andra inneboende. Hanssen  (1978),  s. 11 ff.

” Familjen som begreppsenhet var något som växte fram ur borgerligheten och kom
att bli allmänt förekommande mot slutet av 1800-talet.  Hanssen  (1978),  s. 11 ff. Le Play
(1982),  s . 259 ff ser kärnfamiljen som den familjetyp som existerar i det
industrialiserade samhället.
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liksom att ett sparande åt barn nyttjades av föräldrar i ekonomiskt
besvärliga tider.”

1.1.2. Hushållssparande
Sparandet är en av förutsättningarna för investeringar och ekonomisk till-
växt samt har en konjunkturstabiliserande effekt. Idag utgörs huvud-
formerna för hushållens sparande av placeringar av finansiella tillgångar i
banker, finansinstitut, aktier, obligationer, frivilliga försäkringar med mera
och i fasta tillgångar som bostäder eller andra fastigheter. Även
amorteringar av lån kan ses som en form av sparande. Hushållssparandet
mäts vanligtvis genom en jämförelse av individens eller hushållets
förmögenhet vid två tidpunkter eller genom att inkomstens överskott för en
viss tidsperiod mäts. Resultaten vad avser sparandet påverkas därmed av
undersökningsperioden och dess längd. Vilken form av sparande som väljs
beror bland annat på sparandets storlek och kombinationen av risk och
avkastning, men hänger även ihop med på hur lång sikt och hur säkert man
önskar att placera sitt sparkapital. En hög sparkvot för hushållssparandet
anses vara av stort samhällsintresse, då sparande och sparsamhet hör nära
samman med andra ur samhällssynpunkt önskvärda egenskaper som flit,
planeringsförmåga och skötsamhet.‘” För tidigare generationer framhölls
även moralaspekten.”

Fram till 1800-talet  var möjligheterna för ett institutionellt sparande
begränsat. 1 jordbrukssamhället hade det överskott som uppkommit under
goda skördeår i huvudsak återinvesterats i jordbruket för att på så sätt
generera en god avkastning inför kommande år och generationer. En del av
överskottet från jordbruket skulle även placeras i sockenmagasin för att
kunna lånas ut vid behov.‘”

” Larsson (1986),  s. 140 f visar att brukskontot var en familjeangelägenhet och att
hela familjens arbetsinkomst bokfördes på huvudmannens, d.v.s. familjeöverhuvudets,
konto. Från dessa konton togs det i en del fall ut belopp som Larsson förmodar gick till
barn som lämnade familjehemmet, ett antagande som stärker detta resonemang. Larsson
(1989) s. 369.

l4 Pålsson (1988),  s. 8 f, En liten skrift om sparande, s. 5 ff och SOU 1989:11,  s. 7
och s. 17 ff.

” Se exempelvis Skogman (1819a),  s. 5.
” Lagringen av spannmål i sockenmagasin infördes på flera platser fr.o.m. 17.50-tal.

Åmark (191.5),  s. 320 ff. 1 1823 års riksdag bestämdes att magasindirektionen som om-
besörjde spannmålsunderstödet skulle avvecklas. Privata distrikts- och kronomagasin
fanns dock kvar av försiktighetsskäl. Andreen  (1958),  ss. 48-52. Successivt ersattes
spannmålslagren av en penningreserv allt eftersom penningekonomin utvecklades under
senare delen av 1800-talet.  Sockens- och fjärdingsmagasinen fanns kvar in på 1900-talet
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Det sparande som förekom hos en stor del av befolkningen, utifrån för-
måga, bestod av diverse silverföremål och andra mera värdebeständiga
ting.” Detta sätt att spara, tesaurering, innebar att silver- och guldföremål
drogs undan från den allmänna cirkulationen av värdeföremål.‘” Många
gånger var detta en nödvändighet för att man skulle kunna visa på en
säkerhet då man ville låna pengar. Även penningplaceringar hos gross-
handlare, mäklare och privatbankirer mot ränta var en möjlig sparform,
främst för de mer kapitalstarka individerna i samhället. Detta var emeller-
tid något som i hög grad var förenat med risk, framförallt i samband med
ekonomiska nedgångsperioder då placeringarna kunde förlora i värde.

1.2. Sparforskningen
Intresset för det individuella hushållssparandet har ökat kraftigt under de
senaste decennierna.” De kraftiga svängningarna i den inhemska spar-
kvoten”’ är en av förklaringarna till detta. En annan förklaring är att
sparandet under det senaste årtiondet allt mer blivit en angelägenhet för
den enskilde individen i samband med de ökande svårigheterna att
finansiera bland annat det sociala försäkringssystemet. Återigen måste

som en slags regional reserv för jordbruket. Landshövdingen i Kopparbergs län,
Femårsberättelser, 1856-60, s. 16.

” Bearbetat silver sågs som en penningplacering och förekomsten av silver avspeg-
lade förmögenhetsförhållandena i hushållet. 1 bouppteckningsmaterial från Hälsingland
framkommer att silver användes som säkerheter vid lån. 1 ett par bondehemman från
sent 1700-talet  utgjorde silvrets värde mer än hälften av det totala värdet i bouppteck-
ningarna. Även hos de egendomslösa grupperna återfanns ett antal mindre silverföremål.
Därefter minskade silvrets andel av böndernas förmögenhet fram till år 1850, vilket
framförallt förklaras av silvrets sjunkande värde under samma tid. Ytterligare en
förklaring ligger i att andelen silvertillgångar i form av smycken ökade, vilka p.g.a. sin
lättare vikt hade ett lägre värde. Många silverföremål hade även omarbetats till lättare
och enklare föremål eller ersatts av bruksföremål av annat material. Florin (1938).

” Tesaurering innebär m.a.o. att en oönskad brist på krediter kan uppstå.
” Privatsparandets minskande trend under 1970-  och 1980-talen  initierade en statlig

Spardelegation för att komma tillrätta med den låga inhemska sparkvoten. Hushållens
minskande sparande under denna tid förklaras med utbyggnaden av det sociala skydds-
nätet, den dåliga avkastningen på finansiellt sparande och den utbredda optimismen vad
gäller t.ex. inkomstförväntningar. Befolkningen utgjordes under denna tid av en stor
andel både yngre och äldre, vilka antas ha svårt att spara p.g.a. utbildning, familje-
bildning och bosättning resp. använder sitt sparkapital som komplement till pensionen.
Berg & Grip (1991),  s. 21 ff.

“’ Sparkvoten anger sparandet uttryckt i procent av disponibel inkomst. SOU
1989:11,  s. 7.
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individerna i ökad utsträckning ta ett större ansvar för den egna
ekonomiska situationen.

Individers motiv till att spara, utifrån förändringar i de institutionella
regelverken och i de ekonomiska konjunkturerna, har undersökts under
framförallt de senare årtiondena.” Majoriteten studier av individers och
hushålls sparande har genomförts utifrån ett makroperspektiv. Ett fåtal
fördjupade undersökningar av individers sparbeteende har gjorts, där man
sökt att identifiera vad som karaktäriserar spararna. Trots senare års forsk-
ning vet vi fortfarande inte mycket om hur individen och hushållet sparar
under sin livscykel och särskilt hur man sparade i äldre tider. Flera
forskningsfrågor vad gäller det individuella hushållssparandets betydelse,
både för den samhällsekonomiska utvecklingen och för den enskilde
individens ekonomiska situation, är fortfarande obesvarade.

1 forskningsöversikten nedan sammanfattas de för denna undersökning
mest centrala resultaten vad gäller individuellt hushållssparande.
Forskningsområdet sammanfattas utifrån två huvudsakliga indelningar;
individers beslutsfattande vad gäller sparande och deras sparbeteende samt
sparandet i sparbank.

1.2.1. Individers sparbeslut och sparbeteende
Individen antas ha en inneboende önskan om att upprätthålla en jämn
konsumtionsnivå över livscykeln, vilket uppnås genom att inkomst- och
utgiftsnivån utjämnas över tid. För att kunna realisera denna önskan förut-
sätts ett sparande under vissa perioder i livet för en senare konsumtion.
Individen tvingas att jämföra värdet av att konsumera idag med att
konsumera imorgon.‘” 1 denna beräkning bör hela hushållets reala
disponibla inkomster ingå, då hushållet utgör den ekonomiska enheten och
individen kan sägas vara underordnad ett familjetänkande.”

Det enskilda hushållet agerar utifrån sina erfarenheter och individers
beteende kan sägas vara tämligen trögrörligt och har lång anpassningstid.‘”

” Individers beslut att spara, sparandets omfattning och karaktär påverkas av det all-
männa pris- och ränteläget, olika tillgångars likviditet och inrättandet av nya sparformer.
Friend (1962). Spararnas känslighet för dessa signaler betvivlas däremot av Juster
(1986) och Kotlikoff (1989),  vilka menar att det framförallt är större förändringar i t.ex.
socialförsäkringssystemet som får konsekvenser för individers sparande.

” Ricardo, Smith m.fl. klassiska ekonomer diskuterade sparandet ur denna synvinkel.
Öhlander & Seipel (1967),  avsnitt 2.1. Se även Smiths diskussion om sparsamhetens
och räntans betydelse för kapitalbildning. Smith (1776),  bok II, avsnitt 3 och 4.

” Keynes (1936),  s. 96 ff betonade detta tillvägagångssätt för en konsumtionsanalys
och flera forskare har tillämpat detta synsätt inom “sparforskningen”.

24 Lindqvist (1982),  s. 57.
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Hushåll med lägre inkomster har en större benägenhet att tidigarelägga sin
konsumtion än hushåll med högre inkomster. Individers beteende samt
motiv till att spara är något som går att förändra via fostran, utbildning,
information med mera.” Vidare påverkar de ekonomiska konjunkturerna
det ekonomiska beteendet, där individen antas konsumera mer av
inkomsten under dåliga tider då inkomsten förväntas sjunka och mindre av
inkomsten under goda tider då den förväntas öka. Detta skulle innebära att
den sparade andelen av inkomsten stiger med inkomstens storlek?”

Som nämndes ovan är individens och hushållets position i livscykeln
centrala bestämmandefaktorer för att förklara individers beslut att spara.
Yngre individer antas ha ett större konsumtionsbehov på grund av
utbildning och familjebildande och därav en större skuldsättningsgrad än
äldre individer. De senare kan däremot antas ha en högre inkomst och ett
minskande konsumtionsbehov, vilket leder till en minskad skuldsättning
och ett ökande sparande.” Om den nuvarande inkomsten inte räcker till för
att upprätthålla den antagna nivån på livskonsumtionen lånar individen
pengar, förutsatt att det finns en fungerande kreditmarknad. Om motsatta
förhållandet föreligger, sparas det överstigande beloppet enligt Franco
Modiglianis och Richard Brumbergs Livcykelteori. På så sätt kan en önsk-
värd balans uppnås mellan inkomst och konsumtion, sett över individens
livstid. Enligt livscykelteorin grundar individen sina beslut på nuvarande
inkomst, medan som Milton Friedman i Den permanenta inkomst-
hypotesen diskuterar dessa beslut utifrån den långsiktigt förväntade
inkomsten.‘” Båda teorierna kan kritiseras då de utgår från orealistiska
antaganden där individen antas känna till den egna livsinkomstens
utveckling och det egna hushållets sammansättning över tid. Dessutom
bortser teorierna från socialpolitiska förändringar genom exempelvis
pensions- och arbetslöshetsförsäkringar. Hänsyn tas inte heller till
individers önskan om att efterlämna arv till kommande generationer. Att så
faktiskt skulle vara fallet är en slutsats som kan dras utifrån bland annat

25 Fisher (1930),  s. 89 ff listade i en “otålighetsteori” upp ett antal karaktäristika som
beskrev de bakomliggande motiven till individers fördelning av inkomsten mellan
sparande och konsumtion, som inspirerat andra ekonomer som studerat denna
problematik. Se t.ex. Keynes (1936),  s. 107 och de forskare som studerat individers
sparbeteende utifrån psykologiska förklaringsmodeller, t.ex. Katona (197.5) och forskare
vid EFI i Stockholm (se vidare sidan 14).

” Se t.ex. Dusenberry (1949) som tidigt betonade de ekonomiska konjunkturernas
roll för spar- och konsumtionsbeslut.

” SOU 1989:11,  s. 8 f.
‘* Teorierna utvecklades under 1950-talet,  men har modifieras av Ando & Modigliani

(1963) m.fl. Berg
undersökningar.

(1983),  s. 60 ff. Därefter har teorierna prövats i flertalet

13



Laurence  J. Kotlikoffs undersökning av överföringar av kapital mellan
generationer.ZY Ovanstående antagande om sparbeteende utifrån position i
livscykeln är trots allt intressanta och relevanta att diskutera i en analys av
det individuella hushållssparandet ?’

För en del sparare etableras sparvanor som består över en längre tid och
sparsamhet kan bli en väl inrotad vana som blir svår att bryta. Utifrån
omfattande beteendevetenskapliga studier ledda av George Katona vid
University of Michigan, USA, under 1960-talet framkom att motiven
bakom sparande ofta är individers önskan om att ha reservkapital för
oförutsedda utgifter, för ålderdomen och för barnens 0mkostnader.Z’

1 Sverige utvecklades denna beteendevetenskapliga forskningsinriktning
vid Handelshögskolan i Stockholm under 1960-talet.” Forskarna där har
visat att sparsamhet är något som värderas på olika vis hos olika ålders-
och samhällsgrupper, men att det är ett framträdande drag hos flertalet
individer.” Individens position i livscykeln, inkomstens storlek och den
ekonomiska situationen i stort samt individernas reaktion på förändrade
omvärldsfaktorer används av Alf Lindqvist för att analysera individers
motiv till sparande. Lindqvist beskriver i en pyramidformad modell fyra
(huvudsakliga) sparmotiv; kassaförvaltning, buffert-/trygghetssparande,
målsparande och förmögenhetsförvaltning.‘” Richard Wahlund menar att
modellen kan användas för att visa en hierarki av fyra spartyper3’ Denna
kategorisering ifrågasätts då det kan finnas olika spartyper eller grupper av
sparare vars sparande består av en kombination av sparmotiv.
Terminologin är dock användbar för att beskriva individers bakomliggande
syften med sitt sparande.

” T.ex. Kotlikoff (1989). Att hushållen önskar överföra förmögenhet (genom t.ex.
arv) eller stödja sina efterkommande (genom att t.ex. betala deras utbildning) framgår av
Barro-hypotesen. Gunnarsson & Wahlund (1995),  s. 12 f.

“’ Berg (1997) visar att åldersstrukturen i Sverige varit en av påverkansfaktorerna för
sparandet i Sverige under 1990-talet.

” Katona (1975).
‘* T.ex. Ölander  & Seipel (1967). Julander  (1975),  Wämeryd (1979) m.fl. betonar

betydelsen av att studera individers kognitiva förmåga i samband med att analysera
deras sparande. Gunnarsson (1996) tillhör senare års “sparforskare” vid Ekonomiska
forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan i Stockholm.

” 1 1970-talets  undersökningar av Hushållens sparande och sparbeteende framkom
att sparsamhet värderas högst bland äldre och lågutbildade personer. Lindqvist (1980).

14  Individers sparmotiv liknas vid en pyramidformad modell där kassaförvaltningen
utgör bottenplattan och förmögenhetsförvaltningen toppen. Lindqvist (1981),  s. 10.

” Wahlund (1991),  s. 235 ff och 316.
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1.2.2. Individuellt hushållssparande i sparbank
1 äldre tider utgjorde släkt och familj en slags social försäkring inför
ålderdom, sjukdom eller ekonomiskt svåra tider. En viktig del i denna
försäkring för framtiden var de egna barnen. 1 samband med att det
marknadsekonomiska samhället växte fram under 1800-talet  bröts äldre
traditionsmönster upp och ersattes med institutionella lösningar av
ekonomisk och social karaktär?”

1.2.2.1. Sparbankutveckling i ett historiskt perspektiv
Framväxten och utvecklingen av ett sparbanksväsende har undersökts både
i Sverige och internationellt. Många gånger har detta visats genom lokala
sparbanksmonografier”, men även mer omfattande arbeten som exempel-
vis Emil Sommarins sparbankstrilogi från 1940-talet  har genomförts. 1 det
senare verket skildras sparbankernas utveckling på ett mer övergripande
sätt.” Under senare år har sparbankernas sparfrämjande verksamhet, skol-
sparandets framväxt och de svenska sparbankernas utveckling mot
moderna bankföretag beskrivits. De senaste årtiondenas utveckling i
svenskt sparbanksliv skildras av Ingvar Körberg.”

Liknande arbeten, med tydliga paralleller till de svenska sparbankernas
utveckling, har också genomförts i våra grannländer. Vägen från sparkassa
till bank i bredare betydelse berättas av Niels Clemmensen i Danmark och
av Antti Kuusterä i Finland. De norska sparbankerna var däremot, enligt
Helge W. Nordvik, Gunnar Nerheim och Trygve Brandal, från starten
banker i vidare mening, då utlåningen sågs som central redan i ett
inledningsskede .4(1

De studier som under senare år genomförts i Storbritannien och USA
visar att de tidiga sparbankerna i hög grad kan sägas vara de välgörenhets-
inrättningar som avsetts, men att det filantropiska”’ inslaget minskade

” Ransom & Sutch (1986) menar att framväxten av ett finansiellt sparande innebar att
behovet av att säkra den egna ålderdomen genom att skaffa många barn minskade i
betydelse och att “society substituted bank accounts for babies” (s. 3). Den enskilda
familjen gavs m.a.o. möjlighet att välja strategi. De kunde välja att investera i barn,
spara på sparkonton eller välja både och.

” Majoriteten av landets sparbanker har fått sin monografi skriven i samband med ett
jubileum. Detta har påverkat utformningen av innehållet i skriften.

3X Sommarin  (1940),  (1942) och (1945).
” T.ex. Hessling (1990),  Körberg (1992),  Forssell (1992) och Körberg (1999).
411 Clemmenssen (198.5),  Kuusterä (1996) och Nordvik, Nerheim & Brandal (1989).
” Filantropi är inte detsamma som välgörenhet då det senare syftar till att stävja det

akuta armodet och det förra innebär att man på längre sikt arbetar för att lösa de sociala
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under 1800-talets  andra hälft.“’ En anmärkningsvärt stor andel av konto-
innehavarna tillhörde de mer välbeställda i samhället, trots att man från
sparbankshåll trott att de låga maximigränserna på insättningar och på
saldon skulle göra dessa grupper ointresserade av ett sparbankssparande.
Däremot föreföll det ha varit svårt att få arbetarna att öppna SparkontonP’
Även de svenska sparbankerna hade problem med att få de avsedda
grupperna att spara i sparbank.“” Däremot förefaller det utifrån de lokala
studier som genomförts under senare år, som om en växande andel arbetare
och tjänstefolk valde ett sparbankssparande under 1800-talets  andra hälft >’

1.2.2.2.  Sparbanksspararna och deras sparbeteende
Sparbanksspararna har undersökts utifrån mikronivå i ett fåtal amerikanska
och svenska studier. Flera liknande resultat har framkommit vad gäller
1800-talets  sparbankssparare. Exempelvis var en stor del av sparbanks-
sparandet kortsiktigt och flertalet av de konton som öppnades upphörde
inom bara några år. De personer som hade kvar sina konton sparade där-
emot ofta stora belopp. 1 George Alters, Claudia Goldins  och Elyce
Rotellas undersökning av 1850 års sparare i Philadelphia Saving Fund
Society framkom att den insättning som medianspararen gjorde i samband
med sparbankskontots öppnande var cirka 20 procent av en arbetares års-
lön. De vuxna männens årliga insättningar i sparbanken uppgick därefter
till cirka lo-15 procent av årslönen. Efter tre år kunde dessa kontohållare
uppnå ett belopp motsvarande tre fjärdedelar av årsinkomsten för en
arbetare. De manliga spararnas konton avslutades ofta efter några år,
medan däremot kvinnliga tjänare behöll sina sparbankskonton under en
längre tid.“”

Enligt Alter, Goldin  & Rotella  användes det manliga sparandet för ett
målsparande, till exempel köp av realkapitalvaror eller för investeringar av

problemen. Liknande begreppsdistinktion, se t.ex. Qvarsell (1993),  ss. 223-226 och
Åkerblom (1998),  s. 16.

42 Olmstead (1976) spekulerar huruvida styrelsemedlemmarna inte bara såg spar-
bankerna som filantropiska inrättningar, utan att de även hade ett intresse av att få till-
gång till krediter för egen privat verksamhet. Se även Nordvik, Nerheim & Brandal
(1989).

43  För en översikt av anglosaxisk forskning se Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),
s. 738 ff.

” 1 flera sparbanksmonografier nämns dessa problem. Se vidare kapitel 2.4.4.
45 Sparprojektets uppsatser t.ex. Hellgren (1994),  Sjölander (1995),  Lilja (1995) och

(1996).
” Då det fanns en misstro mot banker föreslogsfund  i stället för bank, då den första

sparbanken etablerades 1816. Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  s. 73.5 ff.
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olika slag”‘, medan däremot ett pensionssparande kunde konstateras för
gruppen kvinnligt tjänstefolk. Att ett familjetänkande förelåg i hushållen
och att familjens konton användes för ett familjesparande skulle kunna
förklara varför de gifta kvinnornas konton varade en kortare period än
ogifta kvinnors och flickors. 1 några fall förefaller makans konto ha varit
ett komplement till makens sparkonto, när det senare uppnått maximinivån
för tillåtna insättningar och saldon i sparbanken.“”

En fjärdedel av sparbankens kontohållare utgjordes av gruppen kvinnligt
tjänstefolk. Majoriteten av dessa var i 20 års åldern och föreföll ha öppnat
ett sparkonto i samband med att de erhöll tjänst. Det var i övrigt kvinnorna
som dominerade 1850 års nya kontoinnehavare. De manliga kontohållama
utgjorde 42 procent av spararna detta år, varav hälften var husföreståndare.
Hälften av de vuxna männen tillhörde yrkesgrupperna utbildade
hantverkare, yrkesutbildade och företagare. Hantverkarna och de utbildade
arbetarna var, liksom de kvinnliga tjänarna, överrepresenterade i spar-
banken i förhållande till deras andel i staden, medan däremot outbildade
arbetare var underrepresenterade bland sparbanksspararna.“”

Även i de svenska studierna var runt hälften av kontohållama kvinnor.
Många var pigor, medan flertalet män tillhörde grupperna arbetare, hant-
verkare och diverse småföretagare/jordägare. Samtliga socialgrupper före-
faller dock ha nyttjat sparbanken, något som även en tidig studie inför
Stockholms stads sparbanks 125års jubileum visat. Stockholms-
undersökningen visade att räntenivå, sparpropaganda samt banklokalens
tillgänglighet, med avseende på lokalisering och öppettider, utgjorde
betydelsefulla faktorer bakom individernas beslut att spara i sparbank?”

Det fanns flera likheter mellan sparandet i Philadelphia Saving Fund
Society och sparandet i svenska sparbanker. Till exempel var kvinnliga
kontohållares insättningar vanligtvis små, men deras sparande varade
längre än männens. Över tid kunde kvinnorna spara belopp motsvarande
flera årslöner. Uttag var däremot sällsynta, men ofta betydligt större än in-
sättningarna och de största uttagen gjordes i samband med att kontot av-
slutades.” Insättningar och uttag uppvisade vidare säsongsvisa variationer

” Författarna menar att manliga sparbankssparare hade ett s.k. målsparande då några
av de män som avslutade sparbankskonton köpte fastighet strax efteråt.

” Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  ss. 744-760.
” Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  s. 735, ss. 744-748.
“’ T.ex. Hellgren (1994),  Lilja (1995) och (1996),  Lindholm (1995),  Sjölander (1995)

och Varifrån kommer, hur uppstår sparkapitalet? (1945/46).
” 1 Philadelphia Saving Fund Society gjorde kontohållama sällan insättningar mer än

en gång årligen och uttag var än mer ovanliga. Liksom i de svenska undersökningarna
var uttagen ofta större än insättningarna. Då kontot avslutades kunde betydande belopp
på uppemot tre gånger normala uttags storlek lyftas. Flera av kontona blev efter en tid
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som troligtvis kan hänföras till individernas inkomst- och utgiftsbild över
året .52 Även de ekonomiska lågkonjunkturerna påverkade sparbilden såtill-
vida att insättningarna sjönk i storlek, medan däremot uttag förefaller ha
undvikits.”

Sparbankerna uppmuntrade föräldrar att spara åt sina barn. 1 en del
svenska sparbanker var uppemot en fjärdedel av de nyöppnade kontona
under ett år i barns namn. De övre samhällsskiktens sparbankssparande
bestod i huvudsak av detta bu~qxzwzde.54  Som tidigare påpekats
nyttjades sparandet i barns namn sannolikt av föräldrarna och utgjorde
därmed en del av hushållets ekonomiska förutsättningar. Elyce Rotella  och
George Alter  visar att hela familjens inkomstbild över livscykeln hade
betydelse för spar- och konsumtionsmönster i ett antal amerikanska
arbetarhushåll 1889-1890. Barnens löner (eller antagna framtida löner)
påverkade också hushållets skuldsättningsförmåga och beslut om att
investera i barnens utbildning.”

1.3. Källmaterialet
Denna uppsats utgår från
nedtecknade i Falu stads

de uppgifter om kontoinnehavarna som finns
sparbanks avräkningsböcker åren 1830-1914.

Dessa liggare användes av sparbanken som ett slags löpande bokföring
över samtliga insättningar, uttag, ränteuppgifter och saldon på de enskilda
sparkontona i banken. Kontohållaren hade motsvarande transaktioner
nedtecknade i sin personliga sparbanksbok. 1 avräkningsböckerna gavs det
nyöppnade kontot ett nummer och samtidigt noterades uppgifter som av-
såg att identifiera varje kontohållare. Kontoinnehavarens efternamn och
vanligtvis även förnamn eller initialer skrevs ned. Yrkestitel, civilstånd
eller titlar som son, dotter, mamsell eller dylikt samt bostadsort eller namn
på bostaden är också ofta återgivet. 1 Falu stads sparbank framgår dock

inaktiva, d.v.s. det gjordes inga transaktioner. Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  Hellgren
(1994),  Lilja (1995) och Sjölander (1995).

Q Jordbrukare påverkades av skördeåret och tjänstefolk erhöll en del av lönen i slutet
av tjänsteåret. Arbetare fick ibland bonus vid jultid O.S.V. Alter,  Goldin  & Rotella
(1994),  ss. 760-762, Hellgren (1994),  Lilja (1995),  Lindholm (1995) och Sjölander
(1995).

52 Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  s. 763 och Lilja (1996).
” Bamsparande avser åldersgruppen 0-14 år. Lilja (1995),  Lindholm (1995) och

Sjölander (1995) och Varifrån kommer, hur uppstår sparkapitalet? (1945/46).  Högre
siffror på barnsparandet anges av Hessling (1990),  s. 23.

Ss Rotella  & Alter  (1993).
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endast i ett fåtal fall hemvisten, då majoriteten kontohållare kom från
staden eller de närmaste omkringliggande socknarna.‘”

Denna geografiska begränsning” underlättar för den vidare
identifieringen av sparbanksspararna, vilken genomförs med hjälp av
husförhörs- och mantalslängder. Detta är en central del i undersöknings-
arbetet och nödvändigt för att kunna identifiera sparbanksspararna vad
gäller ålder, yrkestillhörighet, civilstånd samt familjeförhållanden. Arbetet
med identifieringen av spararna och den därtill hörande källproblematiken
diskuteras vidare i undersökningsavsnitten.

Då det gäller att beskriva den samtida utvecklingen i sparbanken utgör
Reglementen för sparbanken i Falun den huvudsakliga källan.
Förändringarna i sparbankens reglementen får vidare spegla hur
sparbankens styrelse såg på den egna verksamheten och hur denna följde
övriga svenska sparbankers utveckling samt formaliseringen av det
svenska sparbanksväsendet. Falu stads sparbanks reglementen är återgivna
i Alvar Silows monografi över Falu studs sparbank 1825-1925.‘” Där-
utöver skildras det svenska sparbanksväsendets utveckling med hjälp av
lokala sparbanksmonografier, Sommarins sparbankshistorik och spar-
banksstatistik. Falun och dess befolkning skildras bland annat med hjälp
av Landshövdingeberättelser för Stora Kopparbergs län och historisk
befolkningsstatistik.

1.4. Metod
Undersökningen grundar sig i huvudsak på en kvantitativ metod. För att
möjliggöra en studie av en så pass lång tidsperiod används både tvärsnitts-
och longitudinell analysmetod. Genom att använda tvärsnittsmetoden är
det möjligt att välja ut vissa delar av ett stort och tidskrävande material för
analys. För att kunna täcka en så stor del av sparbankssparandet under
tidsperioden 1830-1914 som möjligt har tre nedslag i tiden ansetts vara

56  1 1852 års sparbanksreglemente angavs att endast Falu stads och Kopparbergs
sockens invånare hade rätt att ha ett konto i sparbanken, något som formellt gällde fram
till 1924. Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 1 § och Reglemente för sparbanken i
Falun 1852,l  3, se Silow (1926),  s. 235 och s. 244.

” Det skulle vara intressant att se betydelsen av kontohållamas hemvist för hur de
nyttjade sparbanken, men som nämnts kom spararna i huvudsak från staden och den
närmast omgivande socknen. Lilja (1995) visar att närheten till en sparbank hade
betvdelse för viljan (och förmågan) att öppna konto. Andelen sparare som bodde i
bankens närhet var högre och avtog med avståndet.

‘* Silow (1926).
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lämpligt. Således utgörs de tre undersökningspopulationerna - kohorterna -
av de nya kontohållarna i Falu stads sparbank 1830-1833”, 1855 och 1880.

Då den enkla tvärsnittsmetoden används klargörs om och i så fall hur
enheterna förändrades över tid, men metoden säger föga om själva
förändringsprocessen. Därför nyttjas även en longitudinell metod. De tre
kohortemas sparande följs genom att nedslag görs vart femte år. På så sätt
kan utvecklingen över tid studeras och generella mönster kan lyftas fram.
En god bild av förändringsmönster över en längre tidsperiod kan urskiljas
och hänsyn kan tas till förändringar i de tre populationernas ekonomiska
och sociala förhållanden.

Den longitudinella metoden är tidskrävande och förutsätter att vissa
delar ur ett större material väljs ut och kategoriseras för att underlätta en
vidare analys. De tre kohortema karakteriseras efter vissa gemensamma
likheter som kön, ålder, socialgrupp och familjeförhållande, men också av
sättet att spara. Genom att använda en arbetsmetod där undersöknings-
populationen analyseras utifrån vissa bestämda, specifika karakteristika är
det möjligt att öka undersökningens generaliseringsnivå och att behandla
de tre populationerna utifrån flera olika angreppsvinklar. Därigenom kan
syftet med undersökningen besvaras och en mer mångfacetterad bild
presenteras. En mer exakt beskrivning av undersökningsmetoden
presenteras i de olika delstudierna.

Under perioden 1830-1914 genomfördes ett antal myntreformeP” och
den allmänna prisutvecklingen förändrades. För att underlätta för läsaren
och för att öka jämförbarheten över tid anges därför alla prisuppgifter i
uppsatsen, om inget annat uppges, i kronor och i 1861/1870 års priser
enligt Myrdal-Bouvins prisindex.“’

1.5. Uppsatsens disposition
1 kapitel två beskrivs sparbanksidéen och bildandet av de svenska spar-
bankerna samt deras utveckling fram till 1914. Genom att inledningsvis ge
en kort beskrivning av de övriga sparformer som etablerades under denna
tid kan sparbankernas del i det institutionella sparandet lättare förstås.

1 kapitel tre ges en övergripande beskrivning av Falu stad och sparbank
under undersökningsperioden. Sparbankens utveckling relateras till lokal-
samhällets förändrade förutsättningar för sparbankssparandet över tid.

” 1830 öppnade 60 individer konton i sparbanken och detta anses inte vara tillräck-
ligt. Därmed utökas tidsperioden och 1831-1833 års nya kontohållare inkluderas i ned-
slaget. Se vidare under “De tre kohortema” i avsnitt 4.1.1.

“’ Lagerqvist & Nathorst - Böös (1997),  s. 11 f.
” Myrdal (1933). Cost of Living: Table A, column  17, budget b, ss. 196-199.
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Avslutningsvis jämförs Falu sparbanks inlåning med övriga svenska
sparbankers inlåning under perioden. Därigenom kan Falu stads sparbanks
inlåning relateras till ett riksgenomsnitt och något kan sägas om hur spar-
banksverksamheten utvecklades i Falun.

Därefter tar själva undersökningen av det individuella sparandet i Falu
stads sparbank vid i kapitel fyra. 1 kapitel fem sammanfattas de viktigaste
resultaten från denna licentiatuppsats och riktlinjerna för det vidare
avhandlingsarbetet presenteras.
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2. SPARBANKSIDÉEN  OCH DE SVENSKA SPARBANKERNA

1 samband med att förutsättningarna för ett institutionellt sparande växte
fram under 1800-talet etablerades ett antal aktörer på den svenska spar-
marknaden. Flera av sparformerna hade utländska förebilder, men även
äldre inhemska sparformer av både formell och informell karaktär
påverkade etableringen av ett institutionellt sparande under denna tid.

Sparbankerna tillhörde de allra tidigaste aktörerna på den svenska
sparmarknaden. 1 detta kapitel beskrivs sparbankernas föregångare och
utvecklingen av det svenska sparbanksväsendet översiktligt. För att spar-
bankernas verksamhet och roll på sparmarknaden ska förstås skildras
inledningsvis de olika aktörerna på sparmarknaden under 1800-talet.

2.1. De olika aktörerna på 18004alets sparmarknad

2.1 .l.  Kortsiktiga placeringar
De mer bemedlade grupperna i Sverige kunde placera sitt sparkapital hos
privata bankirer, handelshus och privata låneförmedlare mot överens-
kommen ränta och uttagsvillkor. Ofta rörde det sig om kapitalplaceringar
för en kortare tid och bröts överenskommelsen kunde deponenten förlora
förväntad ränta. 1 detta låg en viss risk eftersom ägarna ansvarade för verk-
samheten med sin egen förmögenhet :2

Detta gällde även i de från 1830-talet etablerade privatbankerna. Dessa
bankers utlåningsränta var före 1864 års banklag, till skillnad från den “grå
marknaden”, reglerad till maximalt sex procent. Detta innebar i sin tur att
inlåningsräntan var ännu lägre och att det därför var svårt att locka till sig
sparmedel. Då det var brist på kapital i landet valde bankerna därför att
finansiera huvuddelen av sin kreditgivning via egen sedelutgivning.”
Denna möjlighet begränsades dock över tid och inlåningen fick en allt
större betydelse för privatbankerna från 1870-tal.“”

” Magnusson (1996),  s. 290.
” Gårdlund (1947), ss. 127-130 och Larsson och Lindgren (1990),  s. 140 f. Privat-

bankerna hade skapats utifrån skotska förebilder som förmedlats till Sverige av b1.a.
Carl David Skogman (vilken även hade ett finger med då det gällde att etablera de
svenska sparbankerna, se avsnitt 2.4.2). Dessa banker skulle finansiera sin kreditgivning
via inlåning från allmänheten, men blev istället “riksbanker i miniatyr” med egen sedel-
utgivning. Nilsson (1981),  s. 329 f och s. 350.

” 1874 års banklag begränsade sedelutgivningsrätten i ett första steg. Ögren (199.5),
ss. 12-15.

22



Ett ökat intresse för allmänhetens sparmedel uppstod inom bankvärlden
då Stockholms Enskilda Bank, etablerad 1856, visade att inlåningen kunde
vara basen i en fungerande bankverksamhet. Denna bank införde en högre
grad av flexibilitet i sin inlåningsverksamhet och blev därmed intressant
för placerare med olika riskaversion. Istället för tre procents ränta mot
fjorton dagars uppsägning på depositionsräkningen som var vanligt,
erbjöds insättarna högre ränta för placeringar med bindningstid på tre eller
sex månader. Dessa möjligheter till något längre placeringar intresserade
exempelvis förmögna änkor och stiftelser av olika slag. Allmänheten fick
samtidigt i ökad utsträckning tillgång till bankens inlåningsmöjligheter då
minimibeloppen för insättning sänktes från 500 till 100 kronor.oS
Stockholms Enskilda Bank blev tillsammans med den första aktiebanken
Skandinaviska Kreditaktiebolaget, inrättad 1864, förebild för de
efterföljande affärsbankerna. Antalet banker och filialkontor ökade
kraftigt och under 1880-talet tog inlåningen från allmänheten fart på allvar.
Med hjälp av clearingsystemet förmedlades kapital från överskotts- till
underskottsregioner, enligt skotsk bankmodell och kapitaltillgången i
landet förbättrades.“”

2.1.2. Långsiktiga placeringar
Ett ökat långsiktigt sparande och individers önskan att trygga sin framtid
innebar att flera nya typer av inrättningar etablerades under 1800-talet.
Sedan tidigare fanns ett olycks- och pensionssparande i olika kassor, men
ett mer allmänt pensionssparande i Ränte- och kapitalförsäkringsanstalter
möjliggjordes vid seklets mitt. Ett regelbundet sparande mot ränta skulle
ackumulera större belopp som inte kunde röras förrän insättaren fyllt 56 år.
Sparandet blev frivilligt och någon obligatorisk bidragsplikt för arbets-
givare som föreslagits infördes inte. Denna typ av sparande kom därför
främst att nyttjas av medelklassen.“’ För att uppmuntra och informera
lokalbefolkningen om möjligheterna med ett sparandet i dessa anstalter
inrättades husbondeföreningarna på landsbygden. Dessa föreningar hade
begränsad betydelse och många upphörde vid seklets s1ut.6”

För de arbetande klasserna hade de äldre sjuk- och begravningskassorna
större betydelse. En del av kassorna tog även på sig att sörja för ålderdom

hs Nilsson (1981),  ss. 347-350 och Olsson (1997),  ss. 13-19.
“Olsson (1997),  ss. 13-69 och Ögren (1995),  ss. 12-15. Skandinaviska Kreditaktie-

bolaget blev med sitt begränsade ägaransvar förebild för de senare bildade bankerna.
Larsson (1993),  7 f.

” Denna form av pensionsfondering fanns tidigare i Tyskland. Sommarin  (1942),
s. 131 ff.

” Amtun (1997) och Jansson (1985),  s. 46.
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och änkepension. Kassornas verksamhet expanderade från 1860-talet.  1 en
första lag för sjukkassor 1891 gavs registrerade kassor rättslig ställning
och förmåner, som till exempel statliga bidrag, mot att de lämnade upp-
gifter om sin verksamhet.“’

Från mitten av 1800-talet  bildades flera försäkringsbolag för liv- och
brandförsäkring. Under de första årtiondena växte livförsäkringsområdet
måttfullt, men en kraftig expansionsperiod inleddes under 1880-talet.  Liv-
bolagen var från början främst intresserade av de mer förmögna, men verk-
samheten breddades och flera företag inriktade sig även på de arbetande
gruppernas behov av och intresse för olika försäkringar. Genom att införa
månadsvisa premiebetalningar, istället för årsavgifter som storbolagen,
gavs mindre bemedlade personer en möjlighet att teckna livförsäkring.
Den lokala representationen var betydelsefull för att verksamheten skulle
expandera och för att driva in premieinbetalningarna.“’ Införandet av
personförsäkringar var en del i ett långsiktigt institutionellt pensions-
sparande.

Införandet av aktiebolagsformen 1848 och utgivningen av obligationer
var nya lösningar för industriföretagens långsiktiga finansiering. Redan
1836 inrättades hypoteksföreningar för förmedling av långsiktiga krediter
till jordbrukssektorn. Detta skedde via emittering av obligationer till låg
valör, vilket intresserade både allmänhet och aktörerna på kredit-
marknaden. Hypoteksföreningarna hade rätt att ge ut obligationer på så
låga värden som 150 kr, vilket gjorde dem intressanta inte bara för hög-
inkomsttagare. Obligationerna, som hade en löptid på upp till fem och ett
halvt år, kunde sägas upp av innehavaren till betalning direkt. Flera typer
av sparintressen kunde därigenom tillfredsställas och hypoteksbanken hade
1850 tio miljoner kronor i utelöpande lån, vilket kan jämföras med privat-
bankernas öppna inlåning på en och en halv miljon kronor.” Även olika
kommunala byggnadsprojekt och industrisatsningar finansierades via
obligationsutgivning. Dessa  b lev  t i l l sammans med den ökande
förekomsten av företagsaktier mot slutet av 1800-talet intressanta

” Sommarin  (1942),  s. 302 f.
“’ Skandia bildades 1855, Svea 1866, livbolagen Nordstjeman 1871 och Thule 1872.

Det senare bolaget vände sig även till de mindre bemedlade. Liv-Victoria  1882, Balder
1887, Valand 1893 och Trygg 1899 intresserade sig från starten för den bredare kund-
kretsen. Englund (1982),  kap 3-8. Larsson (1991),  s. 57 f.

” Finansiering av långfristig utlåning med kortsiktig inlåning, gjorde verksamheten
sårbar. Misstron mot utländsk emittering av svenska obligationer ledde till problem för
hypoteksföreningarna. P.g.a. obalans i verksamheten inrättades Sveriges allmänna
hypotekshank 1861 för att sköta emitteringen av långfristiga amorteringsobligationer,
medan regionala hypoteksföreningar skötte utlåningen. Larsson (1998),  s. 40, Nilsson
(1981),  s. 19 ff och ss. 347-49 och Lindström (1986),  ss. 9-57.
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placeringar för de större privata kapitalplacerarna, bankerna och
försäkringsbolagen.”

2.1.3. Sociala motiv till sparandet
Sparbankerna inrättades utifrån ett sparsocialt motiv. Ett regelbundet
sparande från arbetsgivares, föräldrars och den enskilde spararens sida
uppmuntrades. Eftersom verksamheten drevs utan vinstsyfte gavs en
förhållandevis hög ränta på sparmedlen. Från sparbankshåll ville man
undvika att mer bemedlade personer nyttjade inrättningen och för att upp-
nå detta och begränsa förvaltningen sattes ett övre tak både för hur stora
belopp och för hur länge man från sparbankens sida ansåg sig vara skyldig
att ge ränta på inlånade medel. Uttag av sparat kapital krävde att konto-
hållaren meddelade detta i förväg.” Dessa begränsningar togs emellertid
bort allt eftersom sparbankernas verksamhet moderniserades.

En allmän uppfattning mot slutet av 1800-talet var att sparbankerna inte
i önskad utsträckning nådde de fattigare samhällsgrupperna. Därför
etablerades Postsparbunken 1884. Denna statliga inrättning grundade sig
på sparbanksidéen, men skulle genom sin koppling till landets postkontor
öka tillgängligheten och möjliggöra en kontinuitet i sparandet, även vid
flytt, för de breda grupperna. På grund av en förhållandevis låg ränta och
höga kostnader för verksamheten blev
som avsetts.”

2.2. Sparbankernas föregångare

inte postsparbanken den framgång

Tankarna om att möjliggöra sparande, eller kanske rättare sagt förvalta
medel för de arbetstagande grupperna, hade uttryckts tidigt och tillämpats i
ett par olika former på kontinenten, i Storbritannien och i Sverige. Möjlig-
heterna för småsparare att spara i en kreditanstalt kom troligtvis första
gången till uttryck i den Hamburgska Allgerneine Versorgungsunstalt
1772. 1 litteraturen har denna inrättning betecknats som Europas första
sparbank, men det var egentligen närmast frågan om en slags
pensionsförsäkringsanstalt för den lokala befolkningen utifrån kommunala

” Larsson (1998),  s. 42.
” Se t.ex. Göteborgs, Stockholms eller Faluns sparbankers första reglementen.

Weibull (1920),  Dandenell(l921)  och Silow (1926).
” En första postsparbank bildades 1861 i England. Som en del i den socialpolitiska

riksdagsdebatten i Sverige tillkom en postsparbanksförordning 1883. De 1.444 post-
anstalterna skulle samla upp sparmedel för placering i Riksbanken eller i obligationer.
Samuelsson (1978),  s. 14 ff och Larsson (1998),  ss. 6.567.
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1

initiativ.” De insatta sparmedlen placerades i obligationer för att på så sätt
kunna ge avkastning och förräntning på spararnas kapital. Deponenterna
fick endast röra sina medel när de blev äldre, ett förhållande som visar på
att det inte var frågan om en vanlig sparbank. Idéen var framgångsrik och
spreds även till andra nordtyska stater. Antalet inrättningar expanderade
kraftigt under 1800-talets  första hälft, för att 1850 uppgå till cirka 1500.
Någon form av tidig sparinrättning etablerades även i Bern 1787 och
Zürich 1805 .”

De tidiga nödhjälpskassorna, friendly-societies, som fanns inom skrå-
organisationerna syftade till att minska de ekonomiska och sociala svårig-
heter som drabbade medlemmarna i samband med sjukdom och ålderdom.
Dessa kassor vände sig endast till grupper som hade yrkesutbildning och
inte till personer tillhörande den egentliga arbetarklassen.” De lägre
samhällsskikten gavs däremot möjlighet att i samband med söndagens
kyrkogång deponera sina små sparbelopp hos en del församlingars kyrko-
herdar. Dessa söndagsbanker eller Penni-Banks  uppmuntrade till sparande
genom att ränta gavs på de deponerade medlen. En annan fördel med att
nyttja inrättningen var att placeringen var i det närmsta riskfri och att
spararna kunde lyfta sina sparmedel fritt.‘”

1 Sverige fanns tidigt flera rörelser i form av nödhjälps-, änke- och
pensionskassor samt kyrkans förvaltning av sparmedel, liksom socken-
magasinen för förvaring och utlåning av spannmål.” Även vid ett flertal
arbetsplatser hade hushållen av tradition möjlighet att spara på arbets-
tagarens konto i företaget. Dessa var en slags öppna checkkonton där den
anställdes kontobalans stod uppställd som en fordran eller som en skuld till
arbetsgivaren som skulle betalas. Den anställde knöts därigenom till
arbetsplatsen.“” Vid flera bruksföretag nyttjades denna möjlighet, men det

” Bom (1983), s. 106 ff, Home (1947),  s. 88, Kuusterä  (1996),  s. 17 och Nordvik,
Nerheim & Brandal (1989),  s. 17.

“Bom (1983),  ss. 106-110 och Home (1947),  s. 88.
” Dessa rörelser hade uppstått i Storbritannien redan under sent 1600-tal,  men det var

inte förrän i 1793 års Rose Att som de fick officiellt erkännande. Home (1947),  s. 2 ff.
‘* Horne (1947),  ss. 23-25.
” Inom flera skråorganisationer förekom olika slag av hjälpkassor, liksom vid större

arbetsplatser och ett antal änke- och pupillkassor för statligt anställda grundades från
1700-talets  mitt. De senare finansierades via statliga anslag, avgifter från delägarna och
via enskilda bidrag. Lindstedt (1926) och Munthe (1934).

*” Vid t.ex. Fagerstabruken hade anställda ett konto och två gånger/år  jämfördes uttag
i bruket med arbetsprestation. De anställda stod ofta i skuld, men från sent 1700-tal  blev
det vanligare att “skötsamma” anställda inte tog ut hela sin lön utan hade fordringar på
bruket. De anställda kunde därmed  låta ett överskott stå inne på kontot, ibland mot
ränta, och de gavs även möjlighet till en lättillgänglig kredit utan några nämnvärda
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förekom också att man uppmuntrade arbetarna till ett aktivt sparande i de
sparkassor som etablerades under tidigt 1800-tal.“’ Motiven bakom dessa
sparkassor var att ge strävsamma individer en möjlighet att själva kunna
förbättra sin ekonomiska och sociala ställning. En del av arbetstagarens
lön, tio procent eller mer, placerades vanligtvis hos arbetsgivaren, mot en
säkerhet i bruket, till en ränta på fem procent. Smålån gavs till behövande
och vid flytt, olycka eller ålderdom kunde sparmedlen lyftas. Sparkassorna
sågs som pensionsfonder för arbetstagaren och hans familj. Kassornas
betydelse minskade och en del kassor gick till och med upp i de ny-
etablerade sparbankerna.“’Nedan skildras sparbanksidéen och utvecklingen
av ett svenskt sparbanksväsende.

2.3. Sparbanksidéen och de första sparbankerna
Fattigdomsproblematiken hade uppmärksammats i den intellektuella
debatten runt om i Europa i slutet av 1700-talet.“’ Upplysningstidens tankar
om att det var “de ledande grupperna i samhället som skulle vägleda de
mindre vetande”, tilltalade det expanderande borgerskapet och sammanföll
med deras intressen att främja och säkra de privata initiativen inom
näringslivet .” Genom att förbättra befolkningens levnadsförhållanden
skulle landets välstånd öka. Äldre föreställningar att individers sparsamhet
kunde minska konsumtionen med arbetslöshet som följd var fel. Nya idéer
framhöll sparandet som ett grundvillkor för kapitalbildning och en

transaktionskostnader. Hildebrand (1957),  s. 31 och Jakobsson (1976),  s. 30. Detta
system bör ha inneburit att den anställde hade föga intresse av att öppna ett sparbanks-
konto, då samma funktioner tillhandahölls på arbetsplatsen. Bruksägaren fick samtidigt
kapital att disponera för bruket, under en tid då det var brist på (billiga) krediter.

” Sommarin  menar att sparkassorna var viktiga förebilder för de svenska spar-
bankerna. En av sparbankstankens förespråkare Berndt H. Santessons sa sig ha inrättat
den första sparkassan vid Årnäs glasbruk, Skaraborgs län, redan 1805 och därefter vid
flera av sina andra företag, inspirerad av de sachsiska herrnhutiska (evangelisk
trosrörelse) sparkassorna. Sommarin  (1940),  s. 15 ff.

x2 Tidiga kassor var Årnås glasbruks besparings- och pensionsfond etablerad 1805
och en liknande för Bromö 1813, Göta Kanals sparkassor från 1820-tal,  Söderfors bruks
sparkassa från 1824, Brevens och Skultuna bruks sparkassor, båda från 1833. En del av
kassorna gick senare upp i de lokala sparbankerna. Cronbladh (1993). Detta berodde
sannolikt på att kassornas stiftare stod sparbankerna nära och att deras ursprungliga
idéer var snarlika.

X3  Se t.ex. De filosofiska mästerverken; Engelska upplysningstänkare (1941) och De
filosofiska mästerverken; Franska upplysningstänkare (1943).

x4 Skirbekk - Gilje (1993),  s. 327 och s. 372 f.
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förutsättning för framtida utveckling i landet.“’ Det var i detta sammanhang
som sparbanksidéen utvecklades.

23.1. Internationella erfarenheter
Kyrkans betydande roll för utvecklingen av de allra tidigaste sparbankerna
bidrog till att dessa kom att ses som välgörenhetsinrättningar vid sidan om
fattigvården. De första sparinrättningarna organiserades emellertid på
många olika vis. Det var först när kyrkoherden i Ruthwell, Henry Duncan,
utarbetade ett detaljerat reglemente och spred sina tankar via bland annat
skriften Essay on the Nature and Advantage of Parish Banks for the
Savings of the Industrious  1815, som inrättningarna fick en mer fast och
enhetlig form. Ruthwellbanken framställs som föregångare till de spar-
banker som inrättades i Skottland och i England.“”

1 Ruthwell bildades sparbanken 1810 av ortens ansedda och fram-
trädande personer. Dessa individer hade tagit på sig att årligen donera
medel som skulle täcka kostnaden för den löpande skötseln av sparbanken.
1 sparbankens stadgar fastställdes verksamheten i detalj. Minsta deposition
bestämdes till en shilling och maximibeloppet till tio pund. En gynnsam
räntenivå skulle uppmuntra till sparande. Efter tre års medlemskap i
banken fick alla hela sparpund en högre ränta - fem istället för fyra procent
- och en bonus utgick till flitiga sparare. Uttag försvårades via diverse
restriktioner. Exempelvis kunde räntan på kapital sänkas om det inte fanns
särskilda skäl för uttaget som vid dödsfall, giftermål eller på grund av
ålderdom .“’

De engelska sparbankerna ansågs ligga nära nödhjälpskassorna och
lydde under samma lagstiftning fram tills att en sparbankslag stiftats 1817.
Lagen angav att sparbankernas depositioner skulle placeras på ett särskilt
konto hos Bank of England. Vid 1800-talets mitt uppgick antalet spar-
banker i detta officiella system av Trustee Savings Bank till mer än 500.“”

X5  Flera av de klassiska tänkarna tog upp detta ämne. Enligt Schumpeter var Turgot
den som “först” formulerade tankar om sparandets betydelse för investeringar och Adam
Smith var sedan den som spred detta budskap bland ekonomerna. Smith betonade även
de sociala möjligheterna med sparandet. Vidare såg t.ex. Condorcet sparandet i fond
mot ränta för den egna ålderdomen, som en möjlighet. Schumpeter (1994),  s. 188 ff,
s. 323 ff och s. 572. Malthus (1798),  kap VIII.

“’ Home (1947),  s. 1, s. 39 och ss. 46-  50.
” Verksamheten sköttes av förtroendemän bland bidragsgivarna på liknande vis som

tillämpats inom nödhjälpskassorna. Home (1947),  s. 43 f och ss. 52-54.
“” 1 lagen definierades b1.a.  räntevillkor och sparbanksledningens frivilliga karaktär

klargjordes genom att inga arvoden skulle utgå till dessa personer. Home (1947),
ss. 71-80 och s. 142.
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De många likheterna mellan olika försök att organisera det tidiga
sparandet i institution är uppenbara. 1 de tyska staterna uppstod
inrättningarna ofta utifrån kommunala initiativ, vilket berodde på att det
offentliga gavs ett övergripande ansvar för landets ekonomi och invånarnas
välfärd, medan det istället var enskilda gruppers välgörenhetsinitiativ som
grundlade sparbanksväsendet i Storbritannien. Även de ryska och franska
sparbankerna grundades ofta utifrån offentliga initiativ. 1 Ryssland
berodde detta på den ryska statens intresse av att öka tillgången på statliga
krediter. 1 Frankrike var det även vanligt att privata finansieringsbolag
etablerade sparbanker.”

Även om lokala behov och förutsättningar påverkade sparbankernas
uppbyggnad kom brittiska sparbanker att bli modell för sparbanksväsendet
i såväl Europa som övriga världen.“’

2.4. Sparbankerna i Sverige

2.4.1. Fattigvård och fostran
Liksom på andra platser i Europa ledde befolkningstillväxt och skiftes-
rörelse i Sverige till en ökad grad av proletarisering, där en allt större andel
egendomslösa lönearbetare tillhörde den fattiga delen av befolkningen.”
Detta innebar att det blev svårt att upprätthålla en fungerande verksamhet
genom de traditionella stödsystemen. Kyrkans förmedling av allmosor till
behövande och arbetsgivarnas bidrag till arbetsoförmögna och änkor täckte
endast en liten del av fattigstödsbehovet.” Det övergripande ansvaret för de

” Horne (1947),  s. 87 ff och Cameron (1967),  s. 106, s. 165 och ss. 208-210.
‘(’ Kuusterä (1996),  s. 19 visar hur sparbanksidéen sprids över Europa från Skottland

och Hamburg.
” Historisk statistik för Sverige. Del 1. (1969),  ss. 45-47 och s. 81.
” Arbetsgivare ansåg sig ofta ha ett socialt ansvar för sina anställda och deras

familjer. Understöd och gratial (en slags pension i form av naturaprodukter eller i
pengar) gavs till anställda och deras änkor ännu vid slutet av 1800-talet.  På en del
arbetsplatser levde det patriarkala förhållandet mellan arbetsgivare (eller förvaltare) och
anställd ännu kvar ett par decennier in på 1900-talet,  som t.ex. i bruks- och godsmiljö.
Betydelsefulla arbetsgivare hade inflytande på samhällslivet i stort, som t.ex. Bergslaget
i Falun, och var verksamma i den lokala fattigvårdsinrättningen. Sociala lösningar
utvecklades i företagen parallellt med att de kommunala lösningarna infördes för övriga
delar av befolkningen. På Österby bruk i Uppland fanns t.ex. läkare, barnmorska och en
kostnadsfri skola redan 1826. Silow (1926),  s. 14 och s. 30, Tigerstedt (1957),  s. 622 f
och Jakobsson (1976),  ss. 62-64, kap IV och 146 ff. Se även not 129.
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fattiga låg hos landshövdingen och stadens borgmästare.” Kostnaderna för
fattighjälpen blev allt mer betungande i samband med att de fattigas antal
ökade .y4 En tydlig ansvarsfördelning krävdes varför lagstiftningen inom
området blev omfattande under 1800-talets förra hälft.”

Synen på fattigdomen förändrades långsamt under 1800-talet.‘” Liberala
tankar om “likhet inför lagen” och den uppenbart föränderliga sociala
strukturen som uppstod då ståndssamhället gick mot sin upplösning, gav
den fattige en n%got  förbättrad position. Fattigdomen sågs inte längre som
något förutbestämt eller cementerat. De moraliska idéer som spelat en
viktig roll för kyrkans och andra patriarkala samfunds sociala verksam-
heter försvagades och ersattes med ett växande intresse för en stark stat.
Landets ekonomiska resurser skulle förbättras och för att utveckla
samhället behövdes en välnärd befolkning.” Fattigdomen kunde inte
utrotas, men genom att lära individen att själv planera mot fattigdom och
sörja för sin ålderdom kunde fattigvården begränsas.“”

” Dessa statliga myndigheter fick allt större betydelse för fattig- och sjukvård då
kyrkan miste sitt tidigare inflytande och en modem statsapparat byggdes upp. Nilsson
(1965) s. 6 och s. 15.

y4 Skogman (1819a) menar att fattigförsörjningen var kostsam och gjorde de fattiga
en otjänst. Istället skulle det egna ansvaret öka. Sparbankerna kunde stödja denna
utveckling genom att möjliggöra ett sparande i institution.

” Melkersson (1997),  s. 246.
9h Lösdriveriförordningen från 1819 utökades 1833 och alla tjänstelösa riskerade att

anklagas för lösdriveri och placeras på anstalt. Då anstalterna översvämmades togs
regleringen bort 1846, men återinfördes 1853 då antalet tiggare och lösdrivare åter ökat.
Socialförsäkringar diskuterades först under slutet av 1800-talet,  men politiska reformer
infördes inte förrän runt sekelskiftet 1900. Wallentin (1982),  s. 5, Montgomery (1951),
s. 20, s. 59 ff och s. 185 ff och Magnusson (1996),  s. 387 f.

” Man bör skilja på ekonomisk och politisk liberalism. Den ekonomiska liberalismen
förespråkade under 1800-talets  förra del näringsfrihet och borttagande av handels-
restriktioner, medan den politiska liberalismen ville öka medelklassens inflytande i det
politiska livet. Denna definition avser liberalismens “idealtyper”. Vidare ska påpekas att
1800-talets  liberaler var allt ifrån radikala till konservativa (för sin tid) i sina åsikter
beroende på vad som diskuterades. Centrala frågor var t.ex. utbildning och välstånd.
Medelklassen skulle driva på samhällsutvecklingen via ett utökat politiskt inflytande
och stödja de arbetande grupperna. På kort sikt kunde detta göras via ekonomiskt stöd,
på lång sikt via “hjälp till självhjälp”. Nilsson (1975),  s. 146 ff och Andreen  (1958),
s. 113.

‘* Vid 1823 års riksdag hade ett förslag om en Allmän Fattigvårdsförordning
diskuterats, men avslogs då adels- och borgarstånden ansåg den som överflödig i ett “väl
fungerande system” och ville inte ingripa i den “rätt” allmänheten hade att sörja för de
fattigas underhåll. De fattiga skulle stödjas genom olika former av nödhjälpsarbeten, där
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Idéer om individernas självförsörjningsplikt fick fotfäste då ett växande
antal personer fick behov av ekonomiskt understöd.“’ Allt mer betonades
möjligheten av att genom ekonomiska reformer i näringslivet ge
befolkningen ökade utkomstmöjligheter. Näringslivsreformerna 1846 och
1864 verkade i denna riktning.““’

2.4.2. Sparbanksidéen når Sverige
1 samband med de ekonomiska svårigheter som följde efter Napoleon-
krigen, blev frågan om hur man skulle komma tillrätta med fattigdoms-
problematiken i Sverige central.“” 1 riksdagsdebatten 1817-1818
motionerade Johan Westin d.y. om en statligt underställd besparingsbank,
där de insamlade sparmedlen skulle placeras hos riksgäldskontoret.“”
Frågan föll emellertid då det inte ansågs vara en statlig angelägenhet att
genomföra denna omfattande organisation, utan mer en filantropisk fråga.
Det var lämpligare att fattigvårdsstyrelserna, hushållningssällskapen eller
landshövdingarna initierade en lokal sparverksamhet. Det ansågs vidare att
internationella besparingsbanker borde undersökas och den engelsktalande
sekreteraren vid finansexpeditionen, Carl David Skogman’“‘, gavs i upp-
drag att studera de skotska och engelska Swings Banks. Det hela ut-
mynnade i rapporten Underrättelse om så kallade Besparingsbanker 1819.
Skriften trycktes i 1.000 exemplar och sändes ut till landets statliga

den låga lönen inte skulle verka förslappande för arbetsviljan. Montgomery (1951),
s. 26 ff och s. 39 och Geijer (1928),  s. 459.

9y Samhällets ansvar för medborgarnas överlevnad sågs vid denna tid som ohållbart.
Nilsson (1965),  s. 8

“” T.ex. Göransson (1993),  ss. 135-144.
101 Under Napoleonkrigen inföll en djup konjunkturnedgång 1812. Än mer proble-

matiskt blev det när diskontema, privatbankernas företrädare, gick omkull 1817.
Diskontema fanns i Sverige sedan 1770-talet.  Dessa finansiella inrättningar var, liksom
de senare sparbankerna, öppna både för in- och utlåning. Andreen  (1958),  ss. 55-64 och
Larsson (1998),  s. 38 f.

“” Wilhelmsson (1934),  s. 9 ff och Sommarin  (1940),  ss. 27-43. På samma sätt som
gällde för de brittiska sparbankerna förespråkade borgarståndets vice talman i riksdagen,
Johan Westin, att insättarna inte skulle få disponera sparmedlen om inte personen kunde
bevisa att uttaget syftade till hjälp för etablering i yrkeslivet, giftermål eller för hushålls-
bildande. Weibull (1920),  s. 9.

“” Skogman hade på handels- och finansexpeditionens uppdrag vistats i England och
Skottland 1812-1813 för att studera ekonomiska och politiska frågor. Reseanteckningar
okt. 1812 t.o.m. dec. 1813. Skogman skulle spela en central roll i svenskt ekonomiskt
liv på högsta nivå fram till seklets mitt, se not 63. Andreen  (1947).
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ämbetsmän och myndigheter och kom att uppfattas som en slags
rekommendation för etablerandet av svenska besparingsbanker.‘“”

2.4.3. De svenska sparbankerna
De skogmanska förslagen om besparingsbanker vägledde de sparbanks-
bildningar som följde under 1800-talets första hälft. Redan 1830 fanns 25
sparbanker i landet. Det lokala inflytandet på sparbankerna kom till uttryck
via stiftarnas ambitioner och avspeglades i de olika sparbankernas regle-
menten. De första sparbankerna i Göteborg, 1820, och i Stockholm, 1821,
blev redan från början viktiga kreditinstitut med en omfattande utlåning till
privatpersoner. Detta kan ha varit en effekt av det stora antalet affärsidkare
i bankernas ledning och deras behov av krediter.“” Flera av de därpå
stiftade sparbankerna utformade sina reglementen i enlighet med dessa
sparbankers.

Vid seklets mitt var antalet sparbanker drygt 80 (se tabell 2.1).
Majoriteten av dessa tidiga sparbanker stiftades i städer på lokala, väl
ansedda och burgna personers initiativ, det vill säga de personer som man
från riksdagshåll avsett som sparbanksgrundare och som fått ta del av
Skogmans skrifter om besparingsbanker.‘“”

lo4 Skogman sammanställde de engelska och skotska sparbanksskrifterna. Hans
rapport sändes ut till läns- och fattigvårdsstyrelser, hushållningssällskap, prästerskap,
borgmästare, riksdagsledamöter m.fl. intressenter. Flera av dessa personer hade senare
del i etablerandet av sparbanker. Skogman utformade även Underdånigt förslag till
reglor för en besparingsbank i Stockholm, Skogman (1819b). Sommarin  (1940),  s. 43.

“” De första sparbankerna utformade sina reglementen enligt de skogmanska
rekommendationerna, men de inlånade medlen placerades hos privatpersoner och
företag och inte hos riksgäldskontoret som Skogman och Westin föreslagit. Detta trots
att dessa två personer satt i Stockholms sparbanks första ledning. Weibull (1920),  s. 14
och Dandenell(1921), s. 6 ff.

‘u’ Skogman (1819a),  s. 9 f ansåg att “erkänt redliga, välvilliga och förmögna
personer” skulle göras ansvariga för sparinrättningen för att misstro vad gäller säkerhet
och oegennyttigt syfte skulle kunna undanröjas. Inrättningarna skulle stå under
regeringens beskydd. Det senare kom inte att tillämpas, men en del sparbanker ansökte
om stadsfästelse av sina reglementen hos Kungl. Maj:t.  Sommarin  (1942),  s. 62.
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TABELL 2.1. Antal sparbanker och konton, innestående medel, genom-
snittlig behållning på sparbankskontona samt antal kontominvånare i
Sverige 1834-1910 (löpande värde, kronor)
Ar Antal spar- Antal konton Innestående Genomsnittlig Antal konton/

banker (st) (lOOO-tal) medel (tkr) behållning  på 1000 invånare’07
kontona (kr)

1834* 31 (38) 23 us. us.  7
1840 53 (60) 48 us. us. 15
1850 82 (86) 100 U.S. us. 29
1860 149 (151) 188 27.292 145 49
1870 234 (25 1) 354 57.302 162 85
1880 340 (347) 763 146.072 192 167
1890 378 (380) 1.073 275.039 256 224
1900 388 (391) 1.201 437.391 356 239
1910 436 (438) 1.560 808.789 518 283
Kalla: Sparbanksstatistik för 1863, s. 346 f, Sparbanksstatistik för 1900, s. 47 och
s. 49 samt Sparbanksstatistik för 1910, s. 36 f. Historisk statistik. Del 1 (1969),
ss. 49-51 och Cronbladh (1993),  s. 97 ff.
Anm 1:  Observera att uppgifterna inom ( > anger antal sparbanker enligt Cronbladh
(1993),  medan det något mindre antalet sparbanker är det som anges i sparbanks-
statistiken och som används i beräkningarna i ovanstående tabell. Att uppgifterna om
antalet sparbanker skiljer sig åt beror på att inte alla sparbanker rapporterade sina
statistiska uppgifter.
*Anm  2: År 1830 var antalet sparbanker 25, men uppgifter om antal konton detta år
saknas. Därför används 1834 års uppgifter ovan.

Sparbanksbildandet i landet tog ordentligt fart från mitten av seklet och
under 1800-talets sista decennier visade den genomsnittliga behållningen
på landets sparbankskonton på betydande summor. Allt fler individer
öppnade sparbankskonton. Runt sekelskiftet 1900 kan uppemot en fjärde-
del av landets befolkning ha haft ett konto i någon av landets sparbanker
(se tabell 2.1). Siffrorna kan dock vara något missvisande då en individ
kunde ha konto i flera sparbanker, samtidigt som en del konton var
inaktiva utan att ha avslutats. Det var även vanligt att föreningar och
företag hade konton i den lokala sparbanken.

*
De svenska sparbankernas utveckling fram till 1914 kan delas in i tre

perioder, var och en karakteriserad av sin tids drivkrafter och specifika
utveckling. Denna utveckling beskrivs nedan.

M Sveriges befolkningsantal framgår av tabell 3 .l.
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2.4.4. Filantropiskt understödd sparverksamhet
Bildandet av de första sparbankerna var ett led i en preventiv verksamhet
mot fattigdomen. De tidiga studssparbankerna stiftades utifrån den lokala
elitens vilja att ge de arbetande och tjänande klasserna möjlighet att
placera sparmedel säkert och mot ränta. Sparbanken gav också föräldrar en
möjlighet att spara åt sina barn. Samlade medel skulle sedan kunna nyttjas
för framtida behov.Även tillhandahållandet av krediter till det lokala små-
företagandet sågs som en del i att underlätta individens möjligheter till
försörjning.“‘”

Sparbankerna stiftades genom att ett reglemente antogs, samtidigt som
personer gavs möjlighet att bidra till en grundfond.“” Dessa personer
kallades stiftare eller principaler och kom att ingå i sparbankernas
ledningar på livstid. Inom denna grupp utsågs en direktion som skulle
sköta den löpande verksamheten. Dessa personers arbete var ideellt och
bestod i att hålla sparbanken öppen två timmar den sista söckendagen”” i
veckan. Insättningsbelopp och uttagsvillkor var noga reglerade i spar-
bankernas reglementen. Uttag skulle meddelas sparbanken i förtid. Hur
långt innan uttagstillfället detta skulle ske berodde på uttagsbeloppets
storlek, men några särskilda motiv behövde inte anges.

Omfattningen på de belopp som sparbankerna förvaltade växte över tid
(se tabell 2.1). Flera sparbanker fick problem med att placera de inlånade
medlen till en ränta tillräcklig för att erbjuda en inlåningsränta runt fem
procent. Genom förändringar i reglementena kunde det därför förekomma
att vissa sparbanksledningar frivilligt begränsade sitt geografiska
utbredningsområde och sade upp sparkonton som inte längre ansågs ligga
inom verksamhetsområdet .‘l’

“” T.ex. Skogman (1819a),  s. 15.
‘W Grundfonden utgjorde sparbankens kassareserv och avsågs bekosta förvaltning,

premieutgifter och eventuella ränteförluster. T.ex. Reglemente för sparbanken i Falun
1824, 14 Q, se Silow (1926),  s. 242.

“” Med söckendag menas sista vardagen i veckan - lördagen- som inte är helgdag.
Öppethållandet utökades senare då man från sparbankshåll ville stärka sparbankens till-
gänglighet.

Il’ 1 flera fall påpekades från sparbankshåll problemet med att attrahera de grupper
som man primärt vände sig till. Det var istället mer bemedlade personer som nyttjade
sparbankens inlåningsmöjligheter. Konsekvensen blev att t.ex. sparbanken i Ystad för-
vägrade personer utanför staden att sätta in mer än 75 kr om året från 1839 och 1848
vägrade man helt att ta emot insättningar från landsbygden. Mariestads sparbank hade
1888-1892 endast staden och de omgivande socknarna som verksamhetsområde. Det-
samma bestämdes i Reglemente för sparbanken i Falun 1852. Sommarin  (1940),  s. 92
och ss. 97-100, Dandenell (1921),  s. 28, Karström (1921),  s. 31 och Silow (1926),
s. 286 f samt Nilsson (1965),  s. 12 f.

34



Då sparbankerna förändrades över tid genomfördes successivt
anpassningar i deras reglementen och allt mer detaljerade beskrivningar
över sparbankens verksamhet, förvaltning och organisation formulerades.
Detta var en konsekvens av principalernas ibland ljumma intresse för den
löpande verksamheten, men också ett resultat av att de förvaltade medlen
växte och att behovet av fasta regler därigenom blev större.‘” En form av
aktiesparbanker bildades på ett antal platser i landet från 1855 för att
uppmuntra till ett större engagemang från stiftarnas sida. 1 dessa var aktie-
utdelning möjlig om verksamheten gick med vinst. Även försök med folk-
banker, enligt tysk modell, prövades på en del platser. Folkbankerna skulle
ge in- och utlåningsmöjligheter till personer som utifrån bidrag blivit
delägare i banken. De arbetare, tjänare och småföretagare som bankerna
vände sig till kom emellertid knappast alls att nyttja dessa banker.“’

2.4.5. Sparbanksverksamhet i bredare betydelse
Antalet sparbanker expanderade i ökad utsträckning vid seklets mitt. Det
var framförallt frågan om sparbanker på landsbygden och flera av dessa
tillkom på initiativ av hushållningssällskapen. Sockensparbanker hade
skapats redan under sparbanksbildandets första år, men på en del platser
hade de äldsta sockensparbankerna på grund av sin starka anknytning till
en bestämd arbetsplats närmast haft karaktären av sparkassa. Då socken-
nämnderna inrättades 1843 överfördes en del uppgifter som tidigare
ombesörjts av kyrkorådet till det kommunala verksamhetsområdet. Bland
dessa var fattigvården och därmed även sparbanksfrågan, ett viktigt
område .‘14 Det kommunala inflytandet i sparbankerna utvecklades än mer
efter 1862 års kommunalreform.‘”

Den kreditförmedlande rollen till jordbruk och annan näringsverksamhet
på landsbygden var viktig för de hushållningssällskap och näringsidkare

‘12  Dessa problem uttrycktes av sparbanksledningen i Falun, men fanns även på andra
håll. Se t.ex. reglementesförändringar för sparbankerna i Örebro 1837, Falun 18.52,
Västerås 1853,  Stockholm 1859 och Göteborg 1864. Jonsson (1926),  s. 138 ff, Silow
(1926),  s. 3.5 ff och s. 244 ff, Udden (1926),  s. 49 ff och Dandenell (1921),  s. 53 ff och
Weibull (1920),  s. 68 f.

“’ 1 1875 års sparbanksförordning kategoriserades folkbankerna inte längre som spar-
banker och aktiesparbankerna förbjöds i 1892 års sparbankslag att kallas sparbanker.
Sommarin  (1942),  s. 32 ff och s. 259 ff.

“’ 1 1847 års fattigvårdsförordning formulerades kommunernas ansvar att ta hand om
“sina fattiga”. Sommarin  (1942),  ss. 72-74, s. 83 och s. 131.

Il5 1 Falun kom majoriteten av sparbankens principaler att utses av stads- eller
kommunalfullmäktige fr.o.m. 1864. Reglemente för sparbanken i Falun 1864, 4 9,
se Silow (1926),  s. 250.
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som var med om att stifta läns- och häradssparbankerna. Genom att
anlägga lokalkontor runtom i länet avsåg man att öka tillgängligheten till
en sparbanksinrättning.“” Dessa sparbanker var mer banker i egentlig
mening, då även kreditförmedlingen framhölls. Sparbankernas regle-
menten kom därför att utformas mer i detalj vad gäller kreditgivnings-
frågor och det filantropiska inslaget kom mer i bakgrunden.‘”

Brister i organisation, revision och i kreditgivning ledde till att en del
sparbanker fick problem och detta, tillsammans med den omfattande
inlåningen, initierade frågan om en statlig reglering av sparbankerna vid
seklets mitt. Regleringsönskan motarbetades från en del håll då det fanns
en oro för att kontrollen över sparbankerna skulle flyttas till läns-
styrelserna.“”

2.4.6. Reglering av sparbankerna
Resultatet av riksdagsdebatterna blev en sparbanksförordning 1875, där
regler för förvaltning, säkerhet vid kreditgivning samt reservfondens
bildande och dess funktion fastställdes. Efterlevnaden blev inte fullständig
och problemen kvarstod, samtidigt som antalet kontohållare och insatta
medel fortsatte att öka. Krav restes på en tydlig och bindande reglering av
sparbankerna. År 1892 infördes en Lag för sparbanker. Denna reglerade
förvaltningen och den löpande verksamheten i landets sparbanker, nu
benämnda Enskilda sparbanker. Lagstiftningen motiverades i huvudsak av
behovet av att skydda insättarnas sparmedel. Insättare utgjordes nu
formellt av den breda allmänheten, men även fortsättningsvis framhölls att
sparbankerna inte var banker i generell mening.“’

“’ Sommarin  (1942),  s. 46 ff, s. 63 f och s. 94.
“’ Synen på sparbanken förändrades successivt. Skogman menar t.ex. i tidskriften

Arkivet 1841-42 att den kreditförmedlande rollen var viktig och att sparbankerna inte
skulle ses som en slags välgörenhetsinrättning. Andreen (1947),  s. 22.

“’ Motioner för en sparbankslagstiftning föll i 1862 och 1867 års riksdagar p.g.a.
lantmannapartiets motstånd. Dessa förespråkade lokal självstyrelse och menade att
kreditgivningen till jordbruket skulle minska om länsstyrelserna övertog kontrollen över
sparbankerna. 1 1861 års landshövdingeinstruktion  ålåg det länsstyrelsen att fastställa
sparbanksreglementen. Då detta inte var obligatoriskt erhöll även fortsättningsvis en del
sparbanker detta av Kungl. Maj:t.  Sommarin  (1942),  s. 173, s. 183 och s. 227.

“’ Under 1880-talet  hade sparbankernas expansion mattats av och detta var en
anledning till att sparbanken öppnades för alla insättare. En del sparbanker valde även
fortsättningsvis tillägget “företrädesvis av mindre bemedlade” i sina reglementen. Andra
sparbanker föregick 1892 års sparbankslag och öppnade upp för allmänheten redan
tidigare, som t.ex. sparbanken i Falun. Sommarin  (1942),  s. 224 ff och s. 309 ff och
Reglemente för sparbanken i Falun 1887,l  5, se Silow (1926),  s. 261.
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Sparbankerna var, som tidigare nämnts, bildade av lokala initiativtagare
för lokalbefolkningens nytta och något direkt statligt inflytande fanns inte
före 1892 års sparbankslag. Däremot fanns ett indirekt statligt inflytande så
tillvida att det bakom sparbankerna fanns statliga och andra offentliga
initiativtagare som till exempel landshövdingar, borgmästare och
hushållningssällskap. Bakom stiftandet av en sparinrättning fanns sanno-
likt både ett socialt hänsynstagande och ett egenintresse. Sparbankerna
kunde bidra till att minska kostnaderna för fattigvården, men bidrog även
till att fylla behovet av krediter för det lokala näringslivet. 1 vad mån
statligt anställda agerade som privatpersoner eller utifrån sitt offentliga
yrkesuppdrag är omöjligt att säga. Den senare rollen gav dem en patriarkal
ställning i samhället även som privatpersoner.

Detta gäller även för personer som från 1860-talet blev en del av det
ökande kommunala inflytandet i sparbankerna. Ståndspersoners, präster-
skaps och statliga ämbetsmäns inflytande minskade samtidigt. Höjningen
av den allmänna utbildningsnivån i landet som hade tagit fart i och med
1842 års folkskolestadga, bidrog till att intresset för sparbankernas ränte-
bärande inlåning steg hos befolkningen samt att det blev lättare att finna
lämpliga personer för förtroendeposter i sparbankerna på landsbygden.

2.5. Sammanfattande diskussion
Landets sparbanker hade en heterogen verksamhet, eftersom de lokala
förhållandena och behoven skilde sig åt. Det var egentligen endast de
ursprungliga idéerna om att främja sparsamhet för de mindre bemedlade
samhällsgrupperna och att verksamheten inte drevs i vinstsyfte som var
gemensamt. Tre perioder i sparbankernas tidiga historia kan urskiljas, där
de huvudsakliga motiven till sparbanksbildandet karakteriserar utveck-
lingen fram till 1914.

De tidiga sparbankerna bildades framförallt i städerna och deras sociala
karaktär kom att dominera verksamheten. De var ett led i det filantropiska
associationsbildandet som med statligt stöd utvecklades under 1800-talets
förra hälft .“’ Stadssparbankerna grundades som filantropiska inrättningar
utifrån sparsociala motiv där inlåningen stod i fokus. Fattigvårdsbehovet

‘*” Associationer och folkrörelser används ibland synonymt, då de båda utgör
sammanslutningar kring en gemensam fråga, men sparbankerna ska inte ses som en del
av den folkrörelseverksamhet som växer fram under 1800-talet.  Folkrörelser ska bildas
på enskilt initiativ, utan statligt stöd, och de bör uppnå en viss spridning, både till antal
medlemmar och i det geografiska rummet. De ska arbeta på frivillig grund, på lång sikt,
ha stor anslutning och verka ideellt samt påverkar ofta medlemmarnas samhällssyn och
livsföring. Carlsson & Rosén (1961),  s. 496 ff, Lundkvist (1977),  s. 17 och Jansson
(1985),  ss. 17-22.
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skulle minskas genom tillämpning av “hjälp till självhjälp” och genom att
betona vikten av att spara åt barn skulle även dessa lära sig spara. Det
ansågs också lämpligt att ge krediter till insättare som önskade etablera
någon form av verksamhet, men även kreditgivning till det lokala närings-
livet i stort uppmuntrades.

Från 1850-talet etablerades allt fler sparbanker på den svenska lands-
bygden. Dessa landsbygdssparbanker hade redan från början en mer
kapitalförmedlande karaktär och syftade till att öka bankernas tillgänglig-
het för landsbygdens befolkning. Utvecklingen inom jordbruket och de
agrara näringarna krävde allt mer kapital, samtidigt som en första
industrialiseringsvåg drog över landet. Kapitalförmedlingen till jordbruket
och landsbygdens näringsliv stod i fokus medan de filantropiska inslagen i
sparbankerna sågs som mindre centrala än tidigare. Antalet sparbanker
ökade kraftigt och 1870 uppgick de till 25 1.

Under 1870-talet ökade intresset för allmänhetens sparmedel och spar-
bankerna märkte av en allt större konkurrens på den lokala in- och
utlåningsmarknaden.“’ Antalet möjliga placeringsinrättningar utökades och
sparbankerna var tvungna att anpassas till denna förändrade situation.
Sparbanksverksamheten blev allt mer formaliserad och krav på en statlig
kontroll restes. Antalet sparbanker fortsatte att växa under ytterligare några
år och 1880 fanns 347 stycken, men därefter minskade expansionstakten.
Sparbankerna sågs fortfarande av många som filantropiska välgörenhets-
inrättningar, men kom under konkurrenstrycket på in- och utlåningsmark-
naderna att likna affärsbankerna i sin verksamhet.“’ Det utpräglade lokala
inslaget i sparbankernas ägande och organisationsformer samt deras ideella
karaktär innebar att de inte sågs som banker av statsmaktema, vilket bland
annat kom till uttryck i att en särskild sparbankslag infördes 1892.

‘*’ Gårdlund (1955),  s. 70 menar att 1857 års finanskris med brist på kapital och upp-
drivna utlåningsräntor innebar att bankerna blev allt mer intresserade av allmänhetens
sparmedel och de höjde därför inlåningsräntorna. Sparande i bank och sparbank ansågs
som mer säkert än placeringar hos t.ex. privata bankirer där förskingring förekom.

‘X  Vissa större sparbanker (i Malmö, Norrköping, Halmstad och Gävle) närmade sig
affärsbankerna i sin utlåning. Detta ansågs ligga utanför sparbankernas uppgift, vilket
påpekades i 1910 års sparbankskommitté. Gårdlund (1947),  s. 139.
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Länge har man allmänt nog insett behowet af en Spar-Banks stiftelse för Fahlu
Stads och Stora Kopparbergslagets mindre bemedlade Innewånare, och den
wäsentliga nytta, som genom denna Inrättning skulle kunna dem beredas.
Directionen  av Stadens Fattigwård, hwilken i och för detta dess kall, ägt det
närmaste tillfälle att bedöma den fattigdom, som bland de arbetande Folk-Classema
härstädes, i mer eller mindre mon är rådande, och wigten af de medel till dess
hämmande, som Spar-Banks-Inrättningen erbjuder, har på sådan grund äfwen
offentliggjordt den önskan, att en sådan Stiftelse måtte i behörig ordning blifwa
tillwägabringad.“’

Sparbanken i Falun var en av de tidiga svenska stadssparbankerna. Liksom
övriga sparbanker vid denna tid grundades sparbanken genom att ett regle-
mente antogs och en grundfond bildades.“” Stora Kopparbergs Bergslag’”
donerade 150 kronor och 88 personer lovade att under en femårsperiod
bidra med minst 1,50 kronor per år vardera till sparbankens grundfond.
Detta innebar totalt ett årsbidrag på drygt 800 kronor. Bidragsgivarna
tillhörde stadens och gruvans ämbetsmän, bergsmän, landsstatens tjänste-
män samt stadens borgerskap, handlare och hantverkare. Utifrån storleken
på sin årsinsats till grundfonden hade de möjlighet att utöva inflytande i
sparbanken .‘26 Sparbanken öppnade den åttonde januari 1825.

*

Stora Kopparbergs Bergslag tillhörde en av de stora bidragsgivarna vid
bildandet av sparbanken i Falun och Bergslaget spelade en central roll för
sparbanken under en lång tid. Sparbankens lokala karaktär innebar vidare
att förutsättningarna för sparverksamheten var beroende av utvecklingen i
staden. 1 detta kapitel skildras därför inledningsvis Faluns näringsliv och

“’ Inledande ord i den cirkulär från 2 jan. 1824 som landshövdingen i Kopparbergs
län, P.D. Lorichs, sände ut tillsammans med ett förslag till ett sparbanksreglemente.
Silow (1926),  s. 17.

12’ 1 samband med att sparbanksfrågan hade behandlats i riksdagen och de skog-
manska  rekommendationerna sänts ut hade bildandet av en sparbank diskuterats av
personer inom fattigvårdsinrättningen i Falun. Frågan om en sparbank togs åter upp
1824, då det bildats sparbanker i ett antal svenska städer. Flera av sparbankens grundare
var även verksamma inom fattigvårdsinrättningen. Som ytterligare ett led i det
filantropiska arbetet bildade personer i denna krets en skola för undervisning av de
fattigas barn. Silow (1926),  s. 11 ff.

‘X Bergslaget utgjordes av Falu koppargruvas andelsägare och ska inte förväxlas med
den geografiska regionen Bergslagen. Se vidare under avsnitt 3.2.1.

‘X  Silow (1926),  s. 235 ff och s. 17 ff samt Reglemente för sparbanken i Falun 1824,
14-18 99, se Silow (1926),  s. 239 f.
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befolkning 1830-1914. Därefter beskrivs sparbanken i Falun under samma
period.

3.1. Falun - kopparstaden
Faluns historia är nära kopplad till Falu koppargruva och gruvan har,
liksom Bergslaget, i hög grad påverkat befolkning och näringsliv alltsedan
en kopparvåg förlades till platsen 1546. Hundra år senare, 1641, erhöll
Falun sina stadsprivilegier.‘*’

Falun hade under lång tid en framträdande ekonomisk-politisk ställning
genom sin viktiga roll som kopparproducent. Lönsamheten i koppar-
hanteringen sjönk emellertid kraftigt efter den “Stora stöten” 1687, då
stora delar av koppargruvan rasade samman.“” Som en följd därav avtog
den statliga kontrollen och inflytandet i kopparhanteringen successivt.
Falun spelade emellertid alltjämt en central roll både som residensort i
Kopparbergs län och som en viktig handelsstad i regionen under
1800-talet.

3.1.1. År av långsam utveckling; MOO-talets  första hälft
Beroendet av gruvan innebar att befolkningen i Falun påverkades av den
svaga lönsamheten i kopparhanteringen i början av 1800-talet.  Det under-
stödssystem som utvecklats av Bergslaget ansågs otillräckligt och de
fattigvårdsinrättningar som etablerades kunde endast stävja det akuta
armodet tillfälligtvis.“’Svårigheterna ledde till att antalet invånare i staden
minskade (se tabell 3 .l).

‘*’ All koppar skulle vägas vid Falu kopparvåg för att kunna beskattas. Faluns och
Kopparbergslagens äldre historia skildras t.ex. av Hildebrand (1946),  Boethius  (196.5),
Kristiansson (1993) och (1997).

lzx Under 1700-  och 1800-talen  var årsproduktionen av koppar runt 600-700 ton.
Bottenår i kopparbrytningen inföll t.ex. 1834 och 1839-1840 (300 ton/år).  Vidare sjönk
kopparpriset under 1800-talet  p.g.a. en ökad utländsk konkurrens. Då gruvan varit som
mest lönsam (1650) hade ca 3.000 ton koppar producerats årligen. Hildebrand (1970),
s. 25 f och s. 52, Kristiansson (1993),  s. 96 f och s. 105 samt (1997),  s. 87 f.

“’ 1 egenskap av arbetsgivare hade Bergslaget utvecklat ett understödssystem för de
anställda. Gruvarbetare som p.g.a. sjukdom eller skada inte kunde klara av sin försörj-
ning erhöll bidrag direkt ur gruvans egna kassor eller genom kyrkans förmedling. Även
anställdas änkor och barn inbegreps i detta stödsystem. Stödet var dock inte tillräckligt
varför landshövdingen, Bergslaget och stadens ledande personer etablerade en fattig-
vårdsinrättning 1804. Denna upphörde 1809 p.g.a. bidragsbrist. Problemen i Falun blev
återigen akuta då det finska kriget och Napoleonkrigen försvårade exporten av koppar.
Än värre blev det i samband med missväxtåren 1811-1813. En ny fattigvårdsinrättning
för understöd till stadens och Bergsslagets fattiga bildades av landshövdingen i Koppar-
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TABELL 3.1. Befolkningsutveckling i Falun, Kopparbergs län och Sverige
1800-1910

Antal invånare (index med basår 1800)
Årtal Falun Kopparbergs län Sverige
1800 4.791 (100) 122.624 (100) 2.347.303 (100)
1810 4.266 (89) 118.652 (97) 2.377.851 (101)
1820 4.020 (84) 122.840 (100) 2.584.690 (110)
1830 4.060 (85) 134.820 (110) 2.888.082 (123)
1840 4.161 (87) 138.141 (113) 3.138.887 (129)
1850 4.463 (93) 151.497 (124) 3.482.541 (148)
1860 4.970 (104) 166.899 (136) 3.859.728 (164)
1870 6.203 (129) 175.523 (143) 4.168.525 (178)
1880 7.305 (152) 190.133 (155) 4.565.668 (195)
1890 8.010 (167) 197.449 (161) 4.784.981 (204)
1900 9.606 (201) 217.708 (178) 5.136.441 (219)
1910 11.582 (242) 233.873 (191) 5.522.403 (235)
Källa: Nilsson (1992) och Historisk statistik. Del 1, ss. 49-51.

Förhållandena i Falun förbättrades först under senare delen av 1840-talet,
då koppargruvans lönsamhet åter ökade. De utbyggda kommunikationerna
gynnade såväl gruvan som den nya trävaruhanteringen. Allt fler arbetstill-
fällen skapades och den genomsnittliga lönen för ett mansdagsverke i
Kopparbergs län steg från 80 öre till 90 öre i början av 1850-talet.  Från
1850-talets slut höjdes arbetslönerna ytterligare. Även bergsmännens
utdelning per andel i gruvan steg med 50 procent under 1850-talets första
hälft.“” Stadens utveckling tog fart, men först på 1860-talet skulle befolk-
ningen överstiga antalet invånare år 1800 (se tabell 3.1).

3.1.2. Handelsstaden Falun
Falun var i hög grad beroende av tillförsel av livsmedel och andra för-
nödenheter från skilda delar av landet för att kunna försörja de gruv-

bergs län 1817. Allmosor delades ut till behövande, samtidigt som Bergslaget försökte
ordna arbete åt arbetsföra fattiga. Raset i koppargruvan 1833 minskade lönsamheten i
gruvan ytterligare och länet drabbades av missväxt i slutet av 1830-talet.  Ur detta följde
arbetsbrist och konkurser som gjorde fattigförsörjningen otillräcklig. En nödhjälpskassa
etablerades för 22 av länets socknar 1838. Denna låg sedan till grund för läns-
sparbanken. Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1828-1832, s. 6 f,
1833-1837, s. 3 och ss. 14-16,1843-1847,  s. 20 samt Silow (1926),  s. 2 ff.

“” Löneuppgifterna i detta kapitel är ett genomsnitt (fasta priser) då lönen varierade
beroende på arbetsuppgift, årstid och geografiskt område. Landshövdingen i Koppar-
bergs län, Femårsberättelse, 1843-1847, s. 8, 1848-1850 s. 9, 1851-1855, ss. lo-16 och
1856-1860, ss. 3-6.
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anställda. Spannmål köptes in från Mälardalslandskapen i söder och från
Västerås kom handlare med salt och vin. Från Gävle köptes strömming och
norrifrån kom fisk, vilt, smör och fläsk. Ett stort antal hästar och oxar
fördes söderifrån till gruvan. Dessa varor såldes direkt till Bergslaget eller
via de lokala näringsidkarna. Utöver detta behövdes stora mängder ved och
träkol för gruvbrytningen, något som tillhandahölls av de omkringliggande
socknarna .131

Handeln i Stora Kopparbergs län expanderade under 1800-talets första
hälft. Däremot minskade antalet handlare i städerna på grund av den
ökande konkurrensen från landsbygden efter 1846 års näringsfrihets-
reform. Handelsmännen i Falun påverkades även av den minskande
kopparhandeln samt av att spannmålshandeln med övre Dalarna under
flera år drabbades av svaga skördar. Vid mitten av seklet fanns trettiotalet
handlare i staden.“’

3.13. Industri- och hantverksproduktion i början av 1800-talet
Under 1700-talets merkantilistiska näringspolitik hade ett antal manu-
fakturer för tillverkning av konsumtionsvaror anlagts i Falun.“’ Mycket av
den industriella verksamheten i Falun tillkom emellertid i nära anknytning
till gruvbrytning och kopparhantering. Den minskande lönsamheten i
koppartillverkningen innebar att så kallade sidoprodukter, som guld och
silver samt andra mineraler, blev allt mer intressanta. Från gruvan
hämtades även råvaror till den kemiska industrin. Denna verksamhet
expanderade och bland annat anlades en svavelsyrafabrik 1858. Även
framställningen av rödfärg som sedan 1764 tillverkades av jämockra, en
biprodukt från kopparhanteringen, utvecklades i större skala och mellan
1820 och 1880 tredubblades produktionen.“”

Däremot minskade antalet hantverkare och deras anställda kraftigt under
samma tid. Detta var en konsekvens av att efterfrågan på hantverks-
produkter sjunkit eftersom antalet invånare i Falun minskat. Vidare
påverkades stadens hantverkare av den växande konkurrensen från lands-
bygdens hantverksutövare vid seklets mitt (se diagram 3.1).

“’ Tunander (1954),  s. 13 f och Envall (1924),  s. 20.
‘V  Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1833-1837, s. 16,

1843-1847, s. 22 f och 1848-1850, s. 22.
“’ Envall (1924),  s. 5.
‘M Sjögren (1924),  s. 40 och Rydberg (1992),  s. 53.
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DIAGRAM 3.1. Antalet hantverkare och deras anställda i Falun 1830-1910

1830 1840 18.50 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Årtal
- H a n t v e r k a r e - H a n t v e r k s a n s t ä l l d a  I_ ~-

Källa: BiSOS.  D. Fabriker och manufakturer 1839, s. 31; 1850, s. 32; 1860, s. 21; 1870,
s. XXVIII; 1880, s. 54; 1890, s. 58; 1900, s. 104; 1910, s. 134, Envall (1924),  s. 21 och
Östberg (1973),  s. 65.
Arm. De kraftiga variationerna vad gäller antalet hantverksanställda (d.v.s. lärlingar,
gesäller, arbetare) kan bero på brister i inrapporteringen av uppgifter till det statistiska
materialet.

3.2. Näringsliv i omvandling

3.2.1. Från Bergslag till aktiebolag
Den äldre bergsorganisationen utvecklades gradvis under 1800-talet till ett
bolag, där Bergslaget, i andelsägarnas ställe, drev verksamheten vid
gruvan. Bergslaget blev 1862 oberoende av staten och ett enda koppar-
producerande företag, Stora Kopparbergs Bergslag, bildades.“’ Koppar-
hanteringen rationaliserades och verksamheten koncentrerades till Falun
1872.“”

Företaget hade en omfattande verksamhet inom koppar-, järn- och
skogsindustri. Huvuddelen av intäkterna kom inte längre från koppar-
verken, utan från försäljningen av sågverksprodukter. De omfattande

“’ Det sociala ansvaret gentemot de anställda vid koppargruvan reformerades 1870 i
samband med att företaget moderniserades. Personer som varit anställda vid företaget
under minst ett år gavs rätt till understöd i form av 2.5 öre per dag, fri läkarvård och
medicin i samband med sjukdom. Arbetarnas egen hjälpkassa gav ytterligare försäkring
vid inkomstbortfall. Genom att betala in ett belopp på 25 eller 50 örelmånad  kunde
motsvarande belopp erhållas/dag  som ersättning vid förlorad arbetsinkomst.
Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1871-1875, s. 10

IJh Exempelvis flyttades kopparförädlingen från Avesta till Falun. Året därpå, 1873,
upphörde tvånget att bruka Falu Kopparvåg. Kristiansson (1993),  s. 96 ff.
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skogsinköpen för kopparhanteringens behov av bränsle hade visat sig vara
lyckosamma för företaget, eftersom järn- och skogsprodukter mötte en
kraftigt förbättrad marknadssituatioa  i samband med den svenska och
internationella industrialiseringen.“’ Ar 1888 omvandlades Bergslaget till
aktiebolag.“” Den klassiska perioden i svensk koppartillverkning hade tagit
slut i början av 1870-talet.  Vid denna tid kom cirka hälften av koppar-
verkets vinst från den kemiska produktionen.“’ Företaget utvecklades fram
till första världskriget till ett betydelsefullt industriföretag med ett
omfattande engagemang och ägande i flera bruk och industrier både i och
utanför Falun.“‘”

3.2.2. Arbetsmarknadens expansion
Koppargruvans betydelse som arbetsplats minskade och antalet anställda i
gruvan sjönk från cirka 800 i början av 1860-talet till knappt 500 personer
vid slutet av 1870-talet.  Kopparproduktionen mekaniserades och mot slutet
av 1890-talet uppgick antalet anställda i gruvhanteringen till 330 personer.
Samtidigt ökade andelen anställda inom annan industri, liksom antalet
anställda inom länets administration.‘“’ För länet som helhet steg antalet
arbetstillfällen på grund av järnvägsbyggen samt de trä- och metall-
industrier som anlades vid denna tid. Allt mer satsades samtidigt på ut-
vecklingen av jordbruket. Den missväxt som drabbade de norra delarna av
länet, likt större delen av Sverige, 1867 blev ett bakslag i denna utveckling.
Även befolkning och näringsliv i Falun påverkades i hög grad av stigande

“’ För att möta bränslebehovet hade stora skogstillgångar köpts upp där även flera
jämbruk ingått. Av totalt 3,8  miljoner kr i försäljningsintäkter 1873 kom 980.000 kr från
kopparverket, 860.000 kr från jämverken och 1.92.5.000  kr från sågverkens försålda
produkter. Hildebrand (1970),  s. 13.

“’ Utdelningen per andel i gruvan, s.k. fjärdepart, nådde knappt 300 kr årligen.
Kopparverket hade dålig lönsamhet och 1887 tvingades man till en generell löne-
sänkning. Andelsägarskapet i gruvan upphörde 1888 och varje fjärdepart löstes in mot
8 aktier, till ett nominellt värde på 1.000 kr, i det nybildade aktiebolaget. Hildebrand
(1970),  s. 512 och s. 577 f och Sjögren (1924),  s. 40.

“‘) Rydberg (1992),  s. 53.
M Företaget, som idag heter STORA ENSO,  hade fram till 1999 kvar sitt huvud-

kontor i Falun.
14’ Landshövdingen i Kopparbergs län Femårsberättelse, 1866-1870, s. 10,

1871-1875, ss. 7-13, 1891-1895, s. 22 ff, 1896-1900, s. 29 och s. 51, 1901-1905,
S . 38 ff, BiSOS  A. Befolkningsstatistik 1851-1855, del II, s. LX, BiSOS  A.
Befolkningsstatistik 1880, del III, s. 31 ff och s. 202.
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priser och arbetslöshet även under nästkommande år. Den emigration som
inletts under 1850-talet fortsatte i ökad takt.‘“’

Den avsevärt förbättrade situationen i länet som följde i början av 1870-
talet innebar sammantaget att det blev en viss brist på arbetskraft och
inflyttningen till Falun tog fart. Dagspriset på arbete steg från 1870-talet
som en naturlig följd av den extrema högkonjunkturen.‘“’

Då de ekonomiska förhållandena i staden förbättrades under slutet av
seklet ökade efterfrågan på hantverksprodukter (se diagram 3.1). Även den
industriella expansionen satte fart och antalet fabriker växte kraftigt.‘“” 1
början av 1880-talet fanns tio fabriker för industriell produktion, men 20 år
senare hade antalet stigit till cirka 30 med runt 530 anställda.‘“’ Utanför
staden fanns sedan länge fabriksanläggningar tillhörande Grycksbo
pappersbruk och sulfatfabrik samt Korsnäs bruk.‘46

Grycksbo, med anor från 1740-talet,  upplevde en kraftig expansion
under 1800-talet och allt fler personer fick arbete i företaget. En viktig
förutsättning för företagets expansion var att de ålderdomliga kol- och ved-
privilegierna som garanterat Falu koppargruva en jämn tillförsel av bränsle
upphävdes under 1840-talet.  Skogen kunde därigenom användas för nya
behov, vilket skapade flera arbetstillfällen inom exempelvis timmer-
drivning och sågning. Även Korsnäs, som från 1855 byggde upp en
modern sågverksindustri, var i hög grad beroende av den förbättrade
tillgången på skog. Ytterligare en förutsättning var anläggningen av Gefle-
Dala Järnväg .“”

Även handeln över Falun gynnades då Gefle-Dala  Jämväg nådde staden
1859. Denna utveckling stimulerades ytterligare då Bergslagernas jämväg,
med direktförbindelse till Göteborg, stod färdig 1879. Under slutet av
seklet färdigställdes en jämvägssträcka norrut, mot Mora. Från 1840-talets

142  Understöd kom från Stockholm och Göteborg och 24.000 kr utgick som lån från
länets nödhjälpskassa och 8.000 kr som hjälp till de drabbade. Landshövdingen i
Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1866-1870, s. 5. En ny missväxt drabbade Falun
1887. Liljenzin (1969),  ss. 105-109.

‘Q T.ex. ökade de ca 450 anställa vid kopparverken sin lön med lo-15 procent i slutet
av 1880-talet.  Liljenzin (1969),  s. 105, Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårs-
berättelse, 1871-1875, s. 7, 1886-1890, s. 24 och 1891-1895, s. 31.

“’ BiSOS D. Fabriker och manufakturer 1880, s. 13 och s. 33.
14’ Sjögren (1924),  s. 41 f och s. 52, Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårs-

berättelse, 1896-1900, s. 29 och 1901-1905, s. 38 f.
M Flera mindre sågar, garmakerier med svavelverk, kvarnar, tegelbruk och gruv-

projekt fanns också i och kring Falun. Liljenzin (1969),  s. 92 ff och Rydberg (1992).
“’ Liljenzin (1969),  s. 92 ff, Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse,

1886-1890, s. 31 och 1891-1895, s. 31.
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mitt gjordes även andra satsningar på länets kommunikationer. Vägar och
broar förbättrades och ångbåtstrafiken utvecklades. Dessutom anlades en
statstelegrafstation i Falun 1868. Handeln expanderade och 1900 fanns
cirka 140 handlare i staden, för att 1910 närma sig 180 (se diagram 3.2).“’

DIAGRAM 3.2. Antalet ämbets- och tjänstemän samt handlare i Falun
1860-1910

1861 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910
D

Källa: Uppgifter om Falun i Sveriges Handelskalender 1861/1862,  1865/1866,  1871/72,
1875/1876,1879/1880,  1885/1886,1889/1890,1895,1900,1905,  och 1910.
Anm. 1. Antalet individer och fabriker ska ses som ungefärliga uppgifter. De olika kate-
gorierna är inte helt jämförbara över tid, då noggrannheten i inrapporteringen förefaller
ha förbättrats under slutet av 1800-talet.  Rämne (1999) visar t.ex. att inte alla handlare i
Stockholm 1906-1930 fanns medräknade i Sveriges Handelskalender. Kalendern var en
slags frivillig yrkesregistrering, där kalenderredaktionen bestämde vilka företag som
skulle få ingå i materialet. Mindre handlare förefaller ha fallit bort, till förmån för större.
Anrn. 2. Kategorin ämbetsmän och tjänstemän exkluderar lägre tjänstemän för att
stämma bättre överens med den socialgruppsindelning som görs i kapitel 4.
Anm. 3. Uppgifter för år 1860 finns inte separat redovisade. Istället används uppgifter
från 1861/1862  års Handelskalender.

3.3. Spar- och kreditinrättningar i Falun
En förutsättning för stadens och näringslivets expansion var ett utbyggt
kreditväsende. Traditionellt hade handeln med krediter skötts av stadens
burgna köpmän och av Stora Kopparbergs Bergslag. Köpmännens
möjligheter att finansiera olika företag var dock begränsade och penning-

14” Tunander (1954),  s. 13 f, Sjögren (1924),  s. 42 och Landshövdingen i Kopparbergs
län, Femårsberättelse, 1843-1847, s. 15 f.
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tillgången i staden var beroende av de ekonomiska konjunkturerna.‘“” En
första privatbank, Stora Kopparbergs Läns och Bergslags Enskilda Bank,
etablerades 1835 på Bergslagets initiativ.“” Banken fick snabbt stor
betydelse för kreditmarknaden i Falun. Från 1860-talets slut inrättade
denna privatbank flera lokalkontor i länet och verksamheten expanderade
mycket kraftigt.“’ Tillgången på krediter för landsbygden och jordbruket
Orbättrades  ytterligare då Gefle-Dala Hypotekförening etablerades 1861.“’
Ar 1892 inrättade Riksbanken och 1899 Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre
Norrland avdelningskontor i staden.“’

Även stadens sparbank spelade en viktig roll för den lokala kredit-
marknaden. Sparbankens omfattande inlåningsverksamhet (se tabell 3.2)
placerades till stor del i det lokala näringslivet (se diagram 3.3). Den tidiga
placeringen av inlåningen hos Stora Kopparbergs Bergslag avvecklades
mot slutet av 1800-talet i samband med att företagets organisation
moderniserades. Istället ökade kreditgivningen till företag och privat-
personer, liksom obligationsinnehaven. Det senare var vanligt före-
kommande hos flera sparbanker.“”

“’ Exempelvis ökade antalet konkurser under 1830-  och 1840-talen,  vilket kan ha
påverkats av missväxtåren i slutet av 1830-talet  och av den svaga ekonomiska utveck-
lingen under denna tid. Landshövdingen ansåg att konkurserna berodde på den ökade
konkurrensen efter 1846 års näringsverksamhetsreform och på köpmännens kredit-
givning till sina kunder. Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse,
1833-1837, s. 16 och 1843-1847, ss. 22 f.

“” Silow (1926),  s. 87.
“’ År 1837 var behållningen på upp- och avskrivningskontona i privatbanken

ca 85.000 kr för att 1855 uppgå till ca 270.000 kr (jfr med stadssparbankens drygt
370.000 kr på avräkningskontona). Då lokalkontor inrättades i länet expanderade be-
hållningen på upp- och avskrivningskontot till ca 4,6  mkr 1870 och ca 12,7  mkr 1875.
Stora Kopparbergs Läns och Bergslags Enskilda bank bytte 1858 namn till Kopparbergs
Enskilda Bank. Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1833-1837, s. 16,
1851-1855, s. 22,1866-1870,  s. 18 och 1871-1875, s. 23 och Wallerstedt (1995),  s. 81.

Is2 Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1861-1865, s. 24 f.
“’ Sjögren (1924),  s. 42.
Is4 Se t.ex. Petersson (1999),  s. 77 ff.
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DIAGRAM 3.3. Falu stads sparbanks placering och utlåning 1830-1910
(löpande värde, kronor)

Utlämnade lån

Källa: Silow (1926),  ss. 298-300.

De olika spar- och kreditinrättningarna i Falun vände sig till skilda
kundgrupper. Falu stads sparbank etablerades för att ge mindre bemedlade
personer möjlighet att spara mot ränta och att erhålla krediter för närings-
verksamhet. Kopparbergs läns sparbank bildades 1851 för att ge även
länets befolkning samma möjligheter.“’ Inlåningen i stadens privatbank var
däremot till att börja med begränsad. Kredittillgången reglerades istället
via bankens myntningsrätt. 1 slutet av seklet skärptes konkurrensen om
befolkningens sparmedel genom att den tidigare uppdelningen mellan
sparbankernas och övriga bankinrättningars mer välbeställda kundgrupper
inte längre fanns. Även konkurrensen på kreditmarknaden syns tydligt.

3.4. Sparbanken i Falun
Sparbanken i Falun hade etablerats för att stävja fattighjälpsbehovet i
staden, men allteftersom den ekonomiska utvecklingen tog fart under
1800-talets andra hälft anpassades den egna verksamheten i enlighet med
de krav som ställdes av sparbankens kunder.

3.4.1. Falu stads sparbanks första reglemente
Sparbanksgrundarna godkände sparbankens reglemente och valde bland
sig nio män som skulle utgöra sparbankens direktion under en första två-

“’ Sparbanken i Falun var fram till 1843, då Husby sockens sparbank inrättades,
länets enda sparbank. Sockensparbankens verksamhet var begränsad, med få konto-
hållare som främst utgjordes av tjänstefolk och barn. Landshövdingen i Kopparbergs
län, Femårsberättelse, 1843-1847, s. 2 f och 1848-1850, s. 21.
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årsperiod. De nio var personligt ansvariga för bankens förvaltning och två
av dem skulle, utan ersättning, tillsammans med en anställd bokhållare
sköta verksamheten de två timmar varje lördag då sparbanken var öppen
för kunder. Den sista bankdagen i varje månad skulle direktionen
sammanträda för att besluta om placering av inkomna sparmedel. Mindre
summor upp till 750 kronor kunde de två för dagen tjänstgörande
förvaltarna placera efter eget huvud, på upp till en månad.“”

Minimibelopp för insättningar var 25 öre och det högsta sammanlagda
insättningsbeloppet på ett konto under ett år var 75 kronor.“’ Det maximala
årsbelopp som kontohållarna gavs möjlighet att placera i sparbanken var
med andra ord en ansenlig summa att spara för de fattiga och mindre
bemedlade grupper som man från sparbankshåll vände sig till. Vid denna
tid låg lönen för en mans dagsverke i länet i genomsnitt på cirka 80 öre och
kvinnorna hade halva denna lön.“” Därmed var kvinnornas potentiella spar-
förmåga avsevärt mindre än männens.

Enligt sparbankens reglemente skulle flitiga sparare premieras, medan
de personer som inte satte in något under ett år i princip var skyldiga att ta
ut sitt sparkapital vid årets slut. Kvarstod medlen utgick ingen ränta och
löpte tio år utan insättningar på ett konto tillföll kapitalet sparbanken.
Sparbanken var inte heller skyldig att ge ränta på sparmedel efter tjugo
år.“’ Efter denna tid ansågs sparbanken ha uppfyllt sitt syfte för den
enskilde insättaren och kontoinnehavaren förväntades att säga upp sitt
sparkonto. Regeln motverkade det långsiktiga sparbankssparandet och blev
därför aldrig annat än formell.

3.4.2. Falu stads sparbanks första tid och inrättandet av en länsspar-
bank
Under sparbankens första år öppnades 468 sparkonton och totalt 10.620
kronor placerades i sparbanken. För att få arbetarna vid gruvan att spara i
sparbanken hade man 1824, då sparbanksfrågan behandlades vid Bergs-
lagets allmänna sammankomst, diskuterat en form av tvångsmässigt lön-
sparande för gruvanställda. Vid löneförhandlingar i slutet av 1825
beslutade gruvrätten att halva den bestämda ökningen av månadslönen

“’ Reglemente för sparbanken i Falun 1824,20-22  $5 och 24-25 @, se Silow (1926),
s. 235 ff.

Is7 Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 2 0, se Silow (1926),  s. 235 ff.
‘j8 Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1823-1827, s. 17.
Ii’ Maximaltiden för sparandet togs bort i 18.52 års reglemente. Reglemente för spar-

banken i Falun 1824, 11-12 $5 och Reglemente för sparbanken i Falun 1852, se Silow
(1926),  s. 238 och s. 244 ff.
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skulle sättas in på gruvarbetarens sparbankskonto varje månad.‘“” En del av
sparbankssparandet vid denna tid härrörde från detta tvångssparande.

Antalet sparbankskonton och de innestående sparmedlen på kontona
ökade endast långsamt och uttagen översteg insättningarna under flera år
på 1830-talet. Utvecklingen vände under 1840-talet och drygt ett hundratal
konton öppnades årligen decenniet ut vilket gjorde att sparbankens totala
behållning växte med flera tusentals kronor årligen (se tabell 3.2). 1
samband med att det ekonomiska läget förbättrades’“’ uppstod en
diskussion om en utvidgning av sparbankens geografiska verksamhets-
område. Förslaget avslogs emellertid då personer i sparbankens direktion
ansåg att det skulle krävas en omfattande omorganisering för att klara av
det risktagande som det innebar att förvalta ett betydligt större sparkapital.
Istället stiftades en särskild sparbank för Dalamas landsbygd.

“” Att spara de 150 kr som angavs vid löneförhandlingarna blev ett villkor för att
konststatens arbetare (arbetare som skötte om hissanordningar och annan bergsmekanik)
skulle få behålla sina arbeten. Silow (1926),  ss. 55-59. Hur länge detta tillämpades
framgår dock inte ur källorna.

“’ Att även penningekonomin hade fått ett genomslag i den lokala ekonomin kan
uttydas då sockenmagasinen höll en växande andel av (på bekostnad av andelen
spannmål) sina tillgångar i pengar fr.o.m. 1850-talets  andra hälft. Landshövdingen i
Kopparbergs län, Femårsberättelse 1856-1860, s. 16 samt noteringar i följande års
Femårsberättelser.
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TABELL 3.2. Sparandet i Falu stads och Stora Kopparbergs läns spar-
banker 1830-1914 (löpande värde, kronor)

Falu stads sparbank Stora Kopparbergs läns
sparbank

År Konton Insättning Uttag Behållning Snitt/ Konton Behållning Snitt1
(s 1, (kr) (kr) (kr) konto  (st) (kr) konto

1830 479 7.244 6.585 26.072 5 4
1835 500 7.620 9.299 33.489 67
1840 800 16.323 10.584 48.228 60
1845 1.247 26.040 18.432 101.100 81
1850 1.750 35.906 31.847 187.769 107
1855 1.827 40.763 47.589 248.561 136 U.S. 39.971
1860 1.764 43.184 44.953 308.044 174 1.115 72.769 65
1865 1.777 36.109 54.905 313.102 176 1.927 164.464 85
1870 2.032 53.918 45.959 303.137 149 2.687 239.245 89
1875 3.279 109.036 75.459 572.219 175 8.709 1.048.708 120
1880 3.122 85.431 105.317 590.562 189 7.907 919.425 116
1885 3.427 97.321 126.190 725.827 212 8.678 1.349.051 155
1890 3.478 141.532 133.828 858.518 247 10.600 2.116.427 200
1895 3.712 164.961 148.958 997.421 269 10.280 2.394.194 233
1900 3.732 222.021 243.235 1.221.765 327 11.817 3.506.959 297
1905 4.265 371.111 286.033 1.652.368 387 16.394 5.195.416 317
1910 5.470 700.352 609.409 2.480.668 454 23.078 7.329.887 318
1914 6.238 662.171 723.055 2.763.550 443 30.551 9.737.937 319
Källa: Silow (1926),  ss. 292-297 och Boethius  (1926),  bilagor.

.Stora Kopparbergs läns sparbank öppnades av länets nödhjälpskasse-
direktion 1851, men först 18.55 särskildes sparbanken från nödhjälps-
kassan. Den nybildade länssparbanken skulle kontrolleras av landstinget,
som också valde sparbankens huvudmän. 1 det nya sparbanksreglementet
skrevs även kommunernas rätt att utse lokala sparbanksnämnder in.
Huvudkontoret förlades till Falun, dit de lokalt uppsamlade medlen skulle
sändas. Efter bara ett par år förvaltade sparbanken betydande summor (se
tabell 3.2) .lh2 Jämförelsevis fler av länssparbankens kontohållare utgjordes
av småsparare, vars genomsnittliga behållning på sparkontona understeg
sparkontona i stadssparbanken.

En del av Falu stads sparbanks inlånade kapital hade sedan sparbankens
etablering placerats hos Stora Kopparbergets Bergslag. En ännu större del
lånades ut till privatpersoner mot säkerhet i fastighet eller skuld-
förbindelse. Utlåningen sågs som en konsekvens av den huvudsakliga

“’ St. Kopparbergs Läns Nödhjälpskassa hade etablerats 1838 och ägdes av länets 22
socknar. Boethius  (1926),  s. 13 ff och s. 82 ff samt Landshövdingen i Kopparbergs län,
Femårsberättelse, 1851-1855, s. 21. Se även not 129.
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uppgiften, det vill säga inlåningsverksamheten, men skulle även göra det
möjligt för sparbankssparare att etablera sig inom ett yrke. För att kunna ge
spararna en förräntning på fem procent, som utlovats i sparbankens första
reglemente, bestämdes att de inlånade medlen skulle placeras till sex
procent. Detta innebar troligtvis i en del fall en viss risk. Från slutet av
1860-talet placerades allt större kapital i obligationer (se diagram 3.3).“’

3.43. Anpassning och förändring i sparbanksreglemente
Falu stads sparbank hade problem med att en del stiftares engagemang i
sparbanken var svalt. För att få verksamheten att fungera omarbetades där-
för sparbankens reglemente 1852. Efter detta skulle ledningen bestå av
landshövdingen, borgmästaren, pastorn i stadens församling, bergshaupt-
mannen (chefen vid Kopparverken) och kvarstående principaler. Möten
skulle hållas en gång per år, eller vid behov, då både verksamhet och för-
valtning diskuterades. Ledningen fick en administrativ karaktär, där
kontrollen lades i händerna på länets och stadens ledning, något som man
från riksdagshåll ansett vara lämpligt. Samtidigt bestämdes att
verksamhetsområdet begränsades till Falu Kristine och Kopparbergs
socknar, det vill säga staden och dess närmaste omgivningar. Övriga
sparbankskunder hänvisades till den nyöppnade länssparbanken. För att
anpassas till det förbättrade ekonomiska läget togs även 20 års gränsen för
sparbankskontona bort. En maximalnivå på det totalt tillåtna insättnings-
beloppet infördes samtidigt på 3.000 kronor.‘“” Något år senare, i samband
med Krimkrigets högkonjunktur 1854-1855, valde sparbanken att säga upp
närapå 40.000 kronor av en del välbeställda insättares sparmedel, eftersom
sparbanksdirektionen fått problem med att placera sparbankens inlåning
till sex procent .“’

Inlåningens expansion kom av sig och omfattande uttag följde under
flera år, vilket kan ha sin orsak i 1857 års finanskris. En direktion som till-
satts för att se över sparbankens organisation menade att uttagen orsakades
av att kontohållama ansåg att maximitaket för insättningar var för lågt och
att konkurrensen om spararna hade skärpts. För att möta kontoinne-

lh3 Den del av sparbankens inlåning som placerades i Bergslagets kassa erhöll, med
undantag av krisåren i slutet av NO-talet,  sex procents ränta. Bergslagets omvandling
och den expanderande kreditmarknaden innebar att allt mer av inlåningen fr.o.m. 1860-
talet placerades i de enskilda bankerna och i olika slags obligationer. Silow (1926),  s. 88
ff. Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 24 5 och 26 9, se Silow (1926),  s. 242 f.

lh4 Silow (1926),  s. 39. Reglemente för sparbanken i Falun 1852, 1 9, 2 0, 4 $ och
21 9, se Silow (1926),  s. 88 ff. och s. 248.

lh5 Uppsagt belopp motsvarade uppemot en sjättedel av insättarnas behållning vid
denna tid. Silow (1926),  s. 71.
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havarnas krav höjdes därför taket för tillåtna insättningar per år till 100
kronor 1864. Samtidigt bestämdes att fler ledamöter i sparbanksstyrelsen
skulle utses kommunalt,‘“” en utveckling som påverkades av att den
kommunala självstyrelsen införts 1862.

Sparbankens problem fortsatte och 1867 blev ett bottenår vad gäller
inlåningssidan. Detta kan ha varit en konsekvens av att priset på spannmål
höjdes samtidigt som arbetslösheten steg efter den svåra missväxten i länet
detta år. Den totala inlånade behållningen reducerades kraftigt och 103
konton sades upp. För att öka tillgängligheten till sparbanken bestämdes
därför att öppethållandet skulle utökas till två dagar per vecka och den
årliga premiesatsen för flitiga sparare skulle höjas från maximalt 75 öre till
två kronor. För att ytterligare väcka allmänhetens intresse annonserade
sparbanken i dagspressen och man åtog sig även att vara förmedlare till
Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm.‘“’

De tydliga svängningarna i de ekonomiska konjunkturerna ledde till
ytterligare krav på anpassning. Därför tillkom ett nytt sparbanksreglemente
1874. Större krav på säkerhet vid utlåning ställdes i det nya reglementet,
vilket också överensstämde med rekommendationerna i 1875 års
Förordning angående sparbanker. Sparbanksdirektionen gavs samtidigt
större handlingsfrihet vad gällde bankens förvaltning. Den gavs bland
annat rätt att genomföra förändringar i räntefoten. Detta var en konsekvens
av att inrättningen växt så pass att verksamheten inte var förutsägbar på
samma sätt som tidigare och att man därför i ökad grad måste lita på
ledningens förmåga.‘“” Sparbanken höll  på att  ombildas från en
välgörenhetsinrättning till en sparinrättning i vidare bemärkelse.

lu6 Sparbanksledningen utökades med sex personer från Falu stad och tre från
Kopparbergs församling. Silow (1926), s. 72 f. Reglemente för sparbanken i Falun
1864, 4 9 och 21 0, se Silow (1926),  s. 250 och s. 253.

“’ Falu stads sparbank förmedlade t.ex. 1870 8.000 kr till Ränte- och kapitalanstalten
i Stockholm och året därpå 11.540 kr. Även länssparbanken förmedlade kapital till
denna anstalt. Silow (1926),  ss. 72-74. Reglemente för sparbanken i Falun 1852, 27 Q
och Reglemente för sparbanken i Falun 1864,21  5 och 27 Q, se Silow (1926), s. 253 f.
Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1866-1870, s. 18 och 1871-1875,
s. 23.

“’ 1874 ströks de direktiv i 1852 års reglemente som föreskrev att inlånade medel
skulle placeras hos Bergslaget eller hos Kopparbergs Enskilda Bank. Insättningstaket
för ett år höjdes samtidigt till 150 kr. Reglemente för sparbanken i Falun 1874, 12 Q,
14 0, 26 5 och 34 0, se Silow (1926),  s. 255 ff. Sommarin (1942),  s. 224 ff beskriver
1875 års sparbanksförordning (SFS 1875:73).
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3.4.4. En allmän sparinrättning
Möjligheterna till förändringar i räntefoten innebar att sparbanken
anpassade in- och utlåningsräntan till de enskilda affärsbankernas ränte-
läge och till den egna verksamhetens utveckling. Utlåningsräntan sänktes
vid ett par tillfällen under 1880-talet  och hamnade på fem procent 1888.
Detta var en konsekvens av att sparbanken hade fått problem med att
placera inlåningen. Även inlåningsräntan sänktes successivt till fyra
procent. Ih”

Sparbankens verksamhet formaliserades ytterligare under 1880-talet.  Ett
nytt reglemente och en ny i detalj fastställd arbetsordning infördes 1888.
En viktig ändring i sparbankens verksamhetsinriktning genomfördes
samtidigt då

“Sparbanken har till uppgift att af personer, tillhörande Falu stad och Kopparbergs
socken, mottaga penningar, för att förkovra den åt insättaren medels ränta.. . ““”

Målgruppen var inte längre endast de mindre bemedlade som angivits i
det ursprungliga reglementet utan sparbanken vände sig till & samhälls-
grupper inom det geografiska området. Samtidigt höjdes taket för de årliga
insättningarna på ett konto till 200 kronor.“’ Därmed kom sparbankens
övergång från välgörenhetsinrättning till sparinrättning att formaliseras.
Denna utveckling fortsatte i och med införandet av 1892 års Lag angående
sparbanker. Reglementet blev mer detaljerat än tidigare, särskilt vad gällde
hur de innestående medlen skulle förvaltas. Principalernas, huvudmännens,
antal fördubblades och det kommunala inslaget i sparbanksledningen
utökades. De högsta ämbetsmännen i länet och i staden, liksom Stora
Kopparbergs Bergslags AB, utsåg vardera två av sparbankens totalt 26
huvudmän. Detta reglemente gällde i stort fram till  1923 års
sparbankslag.“’

“‘) Utlåningsräntan sänktes 1883 från 6 till 5,5  procent och 1888 till 5 procent.
Inlåningsräntan var t.o.m. 1880 5 procent, men sänktes 1881 till 45  och 1887 till
4 procent. Silow (1926),  s. 107 och s. 294.

“” Reglemente för sparbanken i Falun 1887,l  Q, se Silow (1926),  s. 261.
“’ Ytterligare justeringar av högsta tillåtna insättningsbelopp genomfördes; 1899 till

500 kr, 1904 till 1000 kr och 1905 till 3000 kr. För uttag gällde även fortsättningsvis
vissa fastställda uppsägningstider. Sedan 1875 gällde åtta dagar för belopp upp till
150 kr och för större belopp fjorton dagar. 1893 infördes en uppsägningstid på en månad
eller mer för belopp över 200 kr och på belopp över 3.000 kr gavs ingen ränta. Silow
(1926),  s. 78 f. Reglemente för sparbanken i Falun 1887,17  9, se Silow (1926),  s. 264.

‘Z 1892 års sparbankslag och Reglemente för sparbanken i Falun 1893, se Silow
(1926),  s. 266 ff.
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3.5. Sparbanken i Falun i jämförelse med landets sparbanker
1 detta delavsnitt jämförs den genomsnittliga behållningen på sparkontona
i Falun vart tionde år 1830-1910 med motsvarande uppgifter för landets
övriga sparbanker. Före 1860 finns ingen övergripande statistik för landets
sparbanker, utan uppgifter för åren 1830, 1840 och 1850 har sammanställts
från enskilda sparbankers räkenskaper. Inte alla svenska sparbanker har
inkluderats, utan endast de 25 äldsta stads- och länssparbanker där upp-
gifter om antalet sparbankskonton och den totala kontobehållningen finns
bevarad. Uppgifterna för åren 1860-1910 finns däremot presenterade i
sparbanksstatistiska serier och inbegriper landets samtliga sparbanker
(se anmärkning till diagram 3.4).

De svenska sparbankernas utveckling var svag under första delen av
1800-talet.  1 Falun låg dessutom den genomsnittliga behållningen på spar-
kontona betydligt under riksgenomsnittet, vilket kan förklaras av att den
ekonomiska stagnationen i staden under denna tid avspeglades i befolk-
ningens sparförmåga.

Faluns och övriga sparbankers utveckling var däremot i hög grad
likartad under 1800-talets senare hälft. Ett märkbart undantag utgör 1860,
då den genomsnittliga behållningen i Falun översteg landets övriga
sparbankers genomsnittliga behållning. Vid denna tid hade Stora
Kopparbergs läns sparbank inrättats i staden och det förefaller som om
stadens mindre bemedlade personer hade valt att avsluta sina konton i
stadssparbanken för att istället öppna ett konto i länssparbanken.“’ En
annan möjlig förklaring till 1860 års resultat, men mindre trolig, är att
Falubankens kontohållare inte i lika hög grad hade påverkats av 1857 års
finanskris som genomsnittsspararen i landet.

“’ Jämför den genomsnittliga saldoutvecklingen i stads- resp. länssparbanken i
tabell 3.3.
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DIAGRAM 3.4. Genomsnittlig behållning på sparkonton i Falu stads spar-
bank och landets sparbanker 1830-1910 (löpande värde, kronor)

Genomsnittlig
behållning (kr) W  Falu stads sparbank 0 Landets sparbanker*

1830 1840 1850 1860 el870
Artal

1880 1890 1900 1910

Källa: Weibull (1920),  Dandenell (1921),  Karström (1921),  Lindedal (1922),  Karlstads
sparbank (1921),  Hasselblad (1923),  Ringborg (1924),  Fyhrvall (1904),  Ahlström
(1924),  Björck (1926),  Udden (1926),  Jonsson (1926),  Lundin (1927),  Bergdahl  & Falk
(1927),  Hallström (1927),  Westberg  (1928),  Jacobsson (1929),  Rosman (1930),  Bring
(1931),  Almen (1930),  Danielsson (1931),  Falck (1932),  Zimdahl (1933),  Carlqvist
(1933),  Berggren & Lundeberg (1908) och sparbanksstatistik 1860-1910.
*Arm. 1830-1850 finns inget statistiskt material sammanställt, utan ett genomsnitt är
uträknat utifrån 25 av våra äldsta sparbankers tillgängliga data. (Totala antalet spar-
banker under åren anges i tabell 2.1) De tidiga sparbankerna i Ystad, Sala,  Kalmar och
Borgholm  saknar behövliga uppgifter i tillgängliga sparbanksmonografier och utgår
därmed helt från denna sammanställning, medan några sparbanker saknar uppgifter vid
enstaka tillfällen. Följande sparbanker ingår vid de enskilda nedslagsåren: 1830:  Spar-
bankerna i Göteborg, Stockholm, Mariestad, Vänersborg, Karlstad, Filipstad,
Norrköping, Gävle, Malmö, Kristianstad, Västerås, Örebro, Härnösand, Karlskrona,
Eskilstuna, Kronobergs län, Karlshamn, Visby och Uppsala. 1840:  Ovanstående exkl.
Mariestad och Karlshamn, men inkl. Jönköping, Borås, Nyköping, Alingsås, Lund och
Linköpinp 1850; se 1840 samt Mariestads, men exkl. Karlstads sparbank.
Observera att Falun inte inkluderas i uppgifterna om landets sparbanker.

Vid tiden runt sekelskiftet 1900 hamnade det genomsnittliga sparandet i
stadssparbanken återigen under nivån i landets övriga sparbanker, trots att
utvecklingen i Falun fått fart under 1800-talets sista decennier.
Konkurrensen om spararna hade tagit fart på allvar då flera inlånings-
institut hade etablerats i staden. Huruvida sparbanken i Falun i högre grad
lockade “småsparare” eller “storspararna” valde någon annan sparform, är
svårt att bedöma. En annan förklaring skulle vara att den ekonomiska
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utvecklingen i Falun och därmed inlåningen i sparbanken återigen
hamnade efter riksgenomsnittet.“”

3.6. Sammanfattande diskussion
Falusparbankens utveckling visar på stora likheter med andra tidiga stads-
sparbanker. Utvecklingen från filantropisk inrättning, via ett allt mer
formaliserat regelverk till en spar- och kreditinrättning i vidare
bemärkelse, skedde i enlighet med lokalbefolkningens förändrade behov.
Den jämförelsevis svaga utvecklingen i sparbankens inlåningsverksamhet
under 1800-talets  första hälft hade med stor sannolikhet sin grund i den
ekonomiska stagnation som rådde i Falun under denna tid. Däremot är
överensstämmelsen med övriga svenska sparbankers inlåning slående
under andra hälften av 1800-talet.  Under denna tid förbättrades de
ekonomiska förhållandena i Falun, med höjda löner och befolknings-
tillväxt som följd, vilket ökade förutsättningarna för ett sparande.

‘X Tillväxten i Falun var störst ca 1855-1900, men minskade därefter. Nilsson (1989),
s. 322.
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4. SPARBANKSSPARARNA

1 detta kapitel genomförs den egentliga undersökningen av spararna i Falu
stads sparbank. Ett flertal frågor är viktiga att besvara: Vilka individer
nyttjade sparbankens inlåningsmöjligheter? Hur använde sparbanks-
spararna sina sparbankskonton ? Förändrades sparbanksklientelet och
sparandet under tidsperioden.7 Resultaten sätts i relation till lokalsam-
hällets utveckling och till den förändring av sparbankens verksamhet som
avspeglas i sparbanksreglementet och i den totala inlåningen i sparbanken.

Detta empiriska kapitel består av ett antal delavsnitt. Varje delavsnitt
avser att behandla någon eller några av de frågor som ställts ovan.
Inledningsvis beskrivs undersökningens arbetsmetod, urvalet av de
sparbankssparare som ingår i undersökningen och primärmaterialet .“’

4.1. Arbetsmetod
Undersökningen genomförs med hjälp av kvantitativ metod. För att opera-
tionalisera syftet används både tvärsnitts- och longitudinell arbetsmetod.
Undersökningspopulationen väljs genom tre nedslag i sparbanksmaterialet
under tidsperioden 1830-1914. Individer som öppnade ett sparkonto i Falu
stads sparbank åren 1830-1833”“, 1855 och 1880 kommer därmed att
utgöra de tre urvalspopulationerna - de tre kohortema. Avsikten är att
täcka en stor del av den totala undersökningsperioden. De utvalda konto-
hållarnas sparande följs därefter genom nedslag vart femte år, så länge som
deras konton kvarstår. Ytterligare nedslag görs för att besvara specifika
frågeställningar.

Under nedslagsåren studeras kontohållamas transaktioner under året och
deras saldon vid årets slut. För att urskilja eventuella förändringar i sättet
att spara jämförs de tre kohortemas sparbankssparande. Spararna identi-
fieras vad gäller kön, ålder, socialgrupp och familjeförhållanden, men
också utifrån sitt sätt att spara.

De individer som hade kvar sitt sparbankskonto under minst 25 år
specialstuderas då deras sparande följs under samtliga 25 år. Genom att
följa ett antal sparbankskonton över en så lång tidsperiod ges en möjlighet
att se hur sparandet utvecklades under individers livstid. Även förutsätt-
ningarna för att utröna ifall de ekonomiska konjunkturerna påverkade spar-
förmågan blir möjlig genom att dessa Zångsiktiga  sparare följs över tid. 1
det senare avhandlingsarbetet studeras dessa individers hela ekonomiska

“’ En övergripande käll- och metodbeskrivning finns i kapitel 1.
“‘Som nämndes redan i kapitel 1, kommer även 1831-1833 års nya kontoinnehavare

att ingå i 1830 års nedslag. Se vidare under avsnitt 4.1.1.
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situation i detalj, vilket gör det möjligt att studera sparandet utifrån ett
livscykelperspektiv.

För att förstå de uppgifter som redovisas i undersökningen måste ett
antal påpekanden göras. Antalet sparbankssparare som ingår i de tre
kohorterna skiljer sig åt. Vidare visar varje nedslag endast de kvarvarande
kontohållama vid detta tillfälle. Då en del personer väljer att avsluta sitt
sparbankskonto, minskar det antal individer som ingår i studien över tid.
Vidare utgår några sparare från delar av undersökningen, av orsaker som
beskrivs nedan.

4.1.1. De tre kohorterna
Vid urvalet av de tre kohortemas sparbankssparare har hänsyn tagits till
det framtida avhandlingsarbetet. Endast 60 individer öppnade ett konto i
sparbanken i Falun 1830. Detta antal är inte tillräckligt som under-
sökningsunderlag, utan även åren 1831-1833 inbegrips i nedslaget.
Därmed erhålls mer än 20 sparbankskonton som kvarstår under 25 år,
något som anses önskvärt för den fördjupade undersökningen. Alla 138
nya kontohållare i 1855 års nedslag inbegrips i undersökningen. Däremot
ingår endast sparkonton med jämna kontonummer i 1880 års kohort
(se tabell 4.1).

TABELL 4.1. Antal nyöppnade konton, undersökningsurvalet och
kvarstående konton efter 25 år, urvalsåren 1830-1833,1855  och 1880

Urvalsår Antal nyöppnade Antal konton som Antalet konton av
konton under året (st) inbegrips i studien (st). undersökningsurvalet

(Se anm. nedan) som kvarstår i minst 25
år (st)

1830 60 60 9
1831 62 61 3
1832 82 78 4
1833 81 77 8
1855 138 138 26
1880 306 150 25

Summa 729 564 75
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1906.
Anm. Några konton utgår från studien då de delas av flera personer eller i de fall
anonyma personer sparar för myndlingar. Även juridiska personers konton exkluderas.

Under urvalsåren öppnades några få sparbankskonton under förutsätt-
ningar som inte överensstämmer med undersökningens urvalskriterier för
det individuella hushållssparandet. Ett par konton delades av syskon och
kommer därför inte att in& i urvalspop;lationen. Även de sparkonton som
anonyma bidragsgivare öppnade i myndlingars namn utgår. Sparbanks-
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inrättningens inlåningsmöjligheter nyttjades av juridiska personer och även
dessa exkluderas från denna undersökning.

4.1.2. Kommentarer kring arbetet med källmaterialet
Det huvudsakliga källmaterialet i denna undersökning utgörs av Falu stads
sparbanks avräkningsböcker. Vid arbetet med identifieringen av de tre
kohortema sparbankssparare har även uppgifter i husförhörs- och
mantalslängder använts. Förutsättningarna för detta arbete beskrivs nedan.

4.1.2.1. Avräkningsböckerna
Varje sparkonto i avräkningsböckerna har ett nummer och här anges även
kontohållarens namn, eventuell titel eller yrke och i ett fåtal fall även
bostadsort. Samtliga transaktioner under året och saldon samt räntan vid
räkenskapsårets slut finns nedtecknade. Då innestående medel togs ut upp-
hörde kontot. De konton där ingen insättning gjorts under en tidsperiod
sades upp av sparbanken, enligt bestämmelserna i sparbankens regle-
mente .“’ På grund av sparbanksmaterialets utformning och omfattning är
det inte möjligt att utröna om sparbankssparare som avslutade sina spar-
bankskonton eller blev uppsagda, valde att senare öppna ett nytt konto i
sparbanken.“” Däremot kan man anta att den enskilde kontoinnehavaren
endast hade ett konto åt gången i sparbanken, då flera konton ansågs oför-
enligt med sparbankens syften. Avsikten med detta, liksom med de i
reglementet fastställda maximalbeloppen och insättningsnivåerna för
sparkontona, var att förhindra att sparbankens inlåningsmöjligheter miss-
brukades .l” De i reglementena fastställda maximalbeloppen kunde dock
kringgås genom att en annan familjemedlem öppnade sparkonto, men om
detta förekom är inte möjligt att besvara med säkerhet.

4.1.2.2. Identifieringen av spararna i husförhörs- och mantalslängder
Identifieringen av kontohållama görs med hjälp av de personuppgifter som
finns nedtecknade i avräkningsböckerna. Utifrån kontohållamas namn, titel
och eventuellt angiven bostad har varje kontohållare i sparbanken sökts för

“’ Om inga insättningar gjorts under ett år sade sparbanken upp kontohållaren.
Fr.o.m. 1852 bestämdes att konton där inga transaktioner skett under tio år skulle sägas
upp. Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 11 5 och Reglemente för sparbanken i
Falun 1852,26 Q, se Silow (1926),  s. 238 och s. 248.

“* Att detta förekom visar sig då en kontohållare som öppnade ett konto i sparbanken
1832 valde att avsluta sitt konto efter bara en kort tid för att senare under samma år
återigen öppna ett konto i sparbanken.

“’ Om osanna uppgifter lämnades förlorade kontohållaren sparmedel och ränta till
sparbanken. Reglemente för sparbanken i Falun 1824,8 3, se Silow (1926),  s. 237.
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vidare identifiering i husförhörs- och mantalslängder för Falun.“” Då spar-
banken före 1852 mottog sparmedel från personer utanför själva staden har
även de omkringliggande socknarnas befolkningslängder studerats.

1 husförhörslängderna nedtecknade prästen församlingens medlemmar
efter rote kvartersvis och på den fastighet de var “skrivna”. Fastighetens
namn angavs överst på ett nytt uppslag och därunder antecknades person-
uppgifter för husföreståndaren och alla de personer som ingick i hushållet.
Släktskap, titel eller yrke, födelsedag och -ort är några av de person-
uppgifter som anges .“’

Mantalsskrivningarna var en årlig uppteckning över alla skatteskyldiga
personer i socknen, det vill säga majoriteten vuxna individer i åldern 15-63
år.lX2  Mantalslängderna upptar alla individers namn, ålder, bostad och
mantal. Till detta kom en sammanfattning över antalet kvinnor och män,
barn och skatteskyldiga respektive skattebefriade i en enkel statistisk
sammanställning. Uppgifterna användes även till uppställning av
taxeringslängder,‘“’

1 husförhörs- och mantalslängder inbegreps inte alla personer eftersom
en del individer slank emellan statsmakternas nät utav olika anledningar.
Detta syns tydligt då man jämför de olika källornas uppgifter vad gäller
befolkningsmängden.‘“” Den skillnad som finns förklaras med att alla flytt-
ningar inte meddelades och att personer därför kunde stå kvar i husför-
hörslängden utan att längre finnas i församlingen.‘“’ Tillförlitligheten hos
mantalslängderna kan vidare antas vara större, då dessa genomgick flera

“’ Falun består av Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar.
“’ Husförhören och kyrkobokföringen var sedan 1686 års kyrkolag en skyldighet för

prästerna. Norborg (1972),  s. 182 ff och Lext (1979),  ss. 134-140.
“’ Från början ombesörjdes denna registrering av de lokala prästerna, men sköttes

från slutet av 1700-talet  av häradsskrivare vilka sände längderna till länsstyrelserna.
Norborg (1972),  s. 153 ff.

‘*’ Detta redovisningssätt används i mantalslängderna som studerats i denna
undersökning. Mantalsskrivningen blev ett instrument för social kontroll över t.ex.
antalet tjänare, krigstjänstskyldiga och fattiga samt för att förhindra inflyttning till orten
av fattiga enligt laga försvar. Underlät någon att inkomma med mantalsuppgifter ålades
denna person böter. Lext (1979),  kap VII-VIII. Detta borde sammantaget ha inneburit att
incitamenten för upprättandet och tillförlitligheten i längderna var god.

lx4 1 Kopparbergs län Landshövdings Femårsberättelser är antalet invånare i
kyrkobokföringen fler än i mantalslängderna under undersökningsperioden, men
skillnaden minskar under sent 1800-tal.

‘X5 Detta påpekas i Lext (1979),  s. 140 ff. Se även ovanstående not.
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kontrollinstanser.‘“6 En del undersökningar har emellertid visat att kyrko-
bokföringen är den mer verklighetsnära källan.‘“’ För att kunna identifiera
sparbanksspararna används därför både husförhörs- och mantals-
längderna .“’

Av de totalt 564 individer, som utgör 1830-33, 1855 och 1880 års
kohorter, har ett antal kontohållare inte varit möjliga att finna varken i
husförhörs- eller mantalslängderna trots att material från ett par decennier
och från flera olika församlingar även utanför sparbankens egentliga
upptagningsområde har studerats. Vidare har likheter vad gäller en del
personers namn och yrke gjort identifieringen i husförhörs- och mantals-
längderna osäker, något som främst gäller för individer ur 1830-1833 års
kohort. Dessa individer har därmed inte kunnat identifieras, det vill säga
uppgifter om ålder och titel saknas. Trots detta ingår de i delar av under-
sökningen, men exkluderas från de analyser där dessa uppgifter är av
betydelse.

4.2. De tre kohorternas sparande

42.1. Sparandet över tid
En stor del av sparbankssparandet var kortsiktigt och många av de tre
kohortemas kontohållare sa upp sina sparkonton inom bara några år.
Majoriteten kontoinnehavare hade dock kvar sitt sparbankskont0 efter
utgången av öppningsåret. Däremot hade tre av tio ur 1830-1833 års
kohort sagt upp sitt sparkonto inom tre år och mindre än hälften, 45
procent, av kontona var kvar efter fem år. En del av kontohållama i denna
kohort hade sannolikt svårt att spara under en del år och tvingades därmed
att ta ut sina sparmedel i sparbanken, enligt gällande reglemente. Denna
regel fanns inte för de två senare kohortema. En större andel sparare ur
1855 och 1880 år kohorter hade kvar sitt sparbankskont0 längre
(se diagram 4.1).

lx6 Överensstämmelsen i längderna kontrollerades av landshövdingen eller av honom
utsett ombud samt av präst och av ett par utsedda sockenmän. Lext (1979),  s. 119 f och
s. 125 f.

“’ Martinius (1967),  s. 15 ff ser uppenbara brister i husförhörslängderna. Losman
(1986),  s. 17 f hävdar att det främst är de rörliga och mindre etablerade grupperna som
fallit ur redovisningen. Andra forskare förespråkar däremot husförhörslängdernas
källvärde. Lext (1979),  ss. 241-249.

‘“” Korrektheten och tillförlitligheten i källmaterialet kan överlag anses som god, men
ibland förekommer fel i tidsangivelser som i t.ex. födelsedatum, något som jag har
träffat på i ett fåtal fall och som även Losman (1986),  s. 135 upptäckt.
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DIAGRAM 4.1. De tre kohortemas kvarstående sparbankskonton under
2.5 år (%)

Kvarstående
konton (%)

1 0 0
90
8 0
7 0
60
50
40
3 0
20
1 0
0

5
Efter anta år

‘7 15 20 25

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1905.
Anm. 1. Observera att även antalet kvarstående kontohållare efter första och tredje året
redovisas på x-axeln.
Anm. 2. År ett anger utgången av det år sparkontot öppnades.
Arun.  3. Observera att de tre kohortemas antal skiljer sig åt, se tabell 4.1.

Den svaga expansionen av antalet kontoinnehavare under sparbankens
första år antyder att inrättningen inte hade någon fastare förankring hos
befolkningen i Falun vid denna tid. Det sparbankssparande som arbets-
givare uppmuntrade till kan ha upplevts som ett tvång och kan därför,
tillsammans med reglerna om att uttag skulle meddelas i förtid’“‘, ha mot-
verkat intresset för ett sparbankssparande.

Under senare delen av 1800-talet  minskade Bergslagets, kyrkans och de
statliga ämbetsmännens inflytande i sparbankens ledning och kopplingen
till fattigvårdsinrättningen fanns inte längre kvar. Sparbanken hade vid
denna tid funnits i ett antal decennier och en stor del av stadens befolkning
hade konto i stads- och i länssparbanken.“” Sparandet i sparbank hade fått
förankring hos en stor del av befolkningen och de ekonomiska förutsätt-
ningarna för att spara hade samtidigt förbättrats då utvecklingen i Falun
tagit fart. Förbättringarna i den allmänna bildningsnivån genom införandet
av 1842 års folkskolereform bör ha ökat kunskapen om fördelarna med
penningekonomin, liksom möjligheterna med ett sparbankssparande. Detta
kan förklara varför allt fler av 1855 och 1880 års sparkonton kvarstod

lxy Reglemente för sparbanken i Falun 1824,4 3 och 5 9, se Silow (1926),  s. 235 f.
“” Varannan invånare i Falun kan antas ha haft ett konto i stadssparbanken såväl 1855

som 1880, enligt uppgifter om antal invånare och antal sparbankskonton (se tabell 3.1
och 3.2).
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under en längre tidsperiod. En viktig fråga är om detta också påverkade
sparandet på sparbankskontona?

4.2.1 .l. Sammanlagda besparingar på kontona
Samtliga tre kohorter sparbankssparare ökade sina innestående saldon över
tid. Samtidigt minskade antalet kvarvarande konton. Detta innebär att de
individer som fortsatte att spara på sina konton ackumulerade betydande
belopp. Efter fem år hade 1830-1833 års, liksom 1880 års kontohållare, i
genomsnitt sparat belopp motsvarande cirka 110 daglöner för en arbetare.
Efter lika lång tid hade 1855 års kohort sparat ett än större belopp på upp-
emot 130 daglöner.‘“’ De individer ur de tre kohortema som fortsatte att
spara under ytterligare en femårsperiod erhöll ett sparbelopp som i runda
tal uppgick till drygt 200 daglöner, det vill säga mer än en arbetares halva
årslön .‘92 1880 års sparare hade emellertid de största innestående saldon
under samtliga nedslagsår (se diagram 4.2).

Majoriteten individer var dock småsparare. Medianspararens saldo-
utveckling var betydligt mindre än genomsnittsspararens, vilket visar att
även mer kapitalstarka individer nyttjade sparbankens inlåningsmöjligheter
(se bilaga A, tabell 1).

DIAGRAM 4.2. De tre kohortemas genomsnittliga sparbankssaldon under
25 år (fast värde, basår = 1861-187ö, kronor) - _

Genomsnittiigt

W 1830-33  års kohort
R 1855 års kohort

1 5 10 15
Efter antal år

20 25

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1905; Deflator: Myrdal (1933),
Table A, column 17, budget b.
Anm. 1. År ett anger slutet av det år då sparkontot öppnades.

“’ 1830-35 var den genomsnittliga daglönen för en arbetare i Kopparbergs län
0,79  kr, 1855-60  1,04  kr och 1880-85 1,29  kr. Jörberg (1972),  s. 597, s. 600, s. 603.

ly2 Antalet arbetsdagar antas ha varit 250-300 dagar på ett år. Larsson (1986),  s. 140 f.
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Efter tio års sparande ökade inte behållningen för 1855 års kohort lika
mycket som för de övriga två kohortema. Denna svaga utveckling gällde
även för övriga kontohållare i sparbanken 1865 och de sammanlagda
uttagen översteg till och med insättningarna detta år (se tabell 3.2). Saldo-
utvecklingen var därefter jämförelsevis svag, vilket kan förklaras av de
ekonomiska problem som följde i missväxtårens spår i slutet av 1860-talet.

4.2.1.2. Insättningar och uttag
Då sparkontot öppnades sattes ofta ett större belopp in än vad som följde
därpå. Ett antal sparare satte in relativt stora summor då de öppnade ett
konto och placerade sannolikt ett redan befintligt sparkapital. Några
individer ur varje kohort satte in det maximalt tillåtna insättningsbeloppet
för ett år i samband med kontots öppnande. Fyra procent av spararna ur
1830-1833 års kohort och 15 respektive tolv procent ur 1855 och 1880
kohorter uppnådde maximaltaket redan vid första insättningen. Taken för
insättningarna vid de tre tillfällena motsvarade runt 95,72 och 116 arbets-
dagar för en manlig arbetare (och uppemot det dubbla för en kvinna) och
var med andra ord betydande belopp att spara. Överlag var insättnings-
beloppen emellertid små.“’

För att få en klarare bild över hur individernas sparande utvecklades
över tid kopplas de tre kohortemas transaktioner i sparbanken samman
med antalet kvarstående kontohållama under nedslagsåren. På grund av det
stora antalet individer och det mycket omfattande antalet transaktioner som
1830-1833 års kohort genomförde studeras endast 1830 års 60 sparbanks-
sparare (se tabell 4.2).

“’ 1830-33 års kohorts insättning i samband med kontots öppnande var i genomsnitt
11 kr (medianvärdet 13 kr). För 1855 års kohort var motsvarande värde 22 kr
(medianvärdet 13 kr), medan 1880 års kohorts första insättningar i genomsnitt låg på 42
kr (medianvärdet 14 kr). Två procent ur 1830-33 års kohort satte in ett par kronor
mindre än maximalt insättningsbelopp, 75 kr, vid det första insättningstillfället. 1 18.55
års kohort placerade elva procent av kohorten ett par kronor mindre än maximalbeloppet
75 kr initialt. Maximalinsättningen var 150 kr 1880 och åtta procent av 1880 års kohort
satte in 100-125 kr då kontot öppnades.
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TABELL 4.2.1830,1855  och 1880 års kontohållares transaktioner under
perioden 1830-1900 (fast värde, basår = 1861-1870, kronor)
År Insättningar urtag

Antal Summa Medel Median Antal Summa Medel Median
1830 283 1.253 4,40 1,90 15 199 13,30 6,60
1835 93 499 5,40 3,80 9 233 26,00 16,30
1840 5.5 267 4,80 3,60 14 258 19,90 12,lO
1845 47 214 4,60 1,90 8 111 13,80 14,00
1850 34 196 5,80 1,90 5 77 15,40 12,40

1855 483 3.802 7,90 1 ,oo 11 62 12,40 10,oo
1860 197 2.225 11,20 3,lO 21 64 12,70 10,20
1865 70 1.421 20,30 5,30 12 2.615 217,80 51,20
1870 74 979 13,20 5,20 10 1.168 116,80 41,20
1875 35 961 27,40 8,70 13 1.159 89,20 67,90

1880 288 8.606 30,oo 10,40 2 2 955 43,40 43,00
1885 98 2.363 24,lO lo,20 25 2.183 87,30 52,oo
1890 75 2.130 28,40 lo,20 24 1.859 77,40 51,20
1895 55 3.106 56,50 16,40 20 2.168 108,40 54,50
1900 32 2.265 70,80 24,lO 13 3.749 288,40 96.20
Källa: Beräkningar från Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1900; Deflator:
Myrdal (1933),  Table A, column  17, budget b.
Anm. Observera att antalet individer som ingår i de tre kohortema skiljer sig åt
(se tabell 4.1). Antalet individer som ingår i nedslagsåren minskar över tid då en del
konton har avslutats. Både minskningen i antalet insättningar och uttag samt deras
sammanlagda storlek under nedslagsåret påverkas av detta faktum.

Antalet insättningar var störst under det år som sparkontot öppnades,
men minskade därefter. Flera av de individer som fortsatte att spara i spar-
banken gjorde regelbundna insättningar. Denna regelbundenhet inföll till
exempel varje vecka, var tredje vecka, månadsvis eller en gång per år. Det
förekom även att personer nyttjade sina sparkonton “passivt”, det vill säga
gjorde få eller överhuvud taget inga insättningar alls under en (längre)
period utan placerade initialt ett belopp på kontot som stod kvar och för-
räntades. Dessa konton riskerade emellertid att sägas upp av sparbanken.

Insättningarnas storlek ökade över tid, då de kontoinnehavare som valde
att fortsätta att spara i sparbanken satte in allt större summor. Antalet
insättningar minskade däremot inom varje sparbankspopulation, vilket kan
förklaras av det minskade antalet aktiva sparbankssparare över tid
(se tabell 4.2).

De mest frekventa insättningarna hade 1830 års sparare. Små insätt-
ningar gjordes regelbundet, månadsvis, framförallt vad gällde anställda i
koppargruvan och hantverksgesäller. Det förefaller som om det månatliga
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“tvångssparande” som Bergslaget instiftat för sina anställda 1825 ännu
tillämpades under 1830-talets första år. Även flera pigor uppvisade vecko-
eller månadsvisa insättningar i sparbanken. Detta styrker antagandet om att
flera av stadens arbetsgivare uppmuntrade anställda att spara en del av sin
lön i sparbanken.

De regelbundna insättningarna var överlag små, bara några tiotal ören
eller ett par kronor. En del sparare satte även in betydande summor i en
storleksordning som närmade sig de i reglementena fastställda maximal-
beloppen. Detta blev vanligare under slutet av 1800-talet.  Allt färre, men
samtidigt större insättningar gjordes av de två senare kohorternas konto-
hållare. Ett tidigare “tvångssparande” från arbetsgivarens sida förefaller ha
ersatts av ett frivilligt sparande där depositioner gjordes i sparbanken en
eller ett par gånger varje år.

Sparandets minskande frekvens och dess ökande storlek över tid kan ha
berott på att sparbanken nyttjades mindre för ett lönsparande och mer för
placeringar av sparkapital, vilket även de allt större insättningarna över tid
styrker. Vidare förefaller det som om 1880 års kohort nyttjade sina spar-
bankskonton för placering av sparmedel som man inte drog sig för att röra
vid behov. Detta tyder på att sättet att använda sig av sparbanken
förändrats (se diagram 4.3).

DIAGRAM 4.3. De tre kohortemas transaktioner under nedslagsåren
1830-1900

Transaktioner i
genomsnittiår (st)

+Insättningar/sparare

Årtal
Källa: Beräkningar från Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1900.
Arm.  Observera att allt färre personer i varje kohort kvarstod under nedslagsåren.

Uttag blev mer vanliga efter några års sparande. För de tre kohortema
översteg storleken på uttagen insättningarna betydligt, men samtidigt var
de färre till antalet (se tabell 4.2). Detta indikerar att uttag gjordes för
större utgifter av något slag, som inköp av konsumtionsvaror eller

67



betalning av skulder.‘44 Uttagens storlek ökade över tid, både mellan och
inom de tre kohorterna. Många gånger var det frågan om stora belopp som
togs ut i samband med kontots upphörande. Detta möjliggjordes av konto-
innehavarnas stora innestående saldon. Kontots avslutande kan ha berott
på att individen flyttade från staden, avsåg att spara eller investera på annat
håll eller kanske till och med hade avlidit.

DIAGKAM 4.4. De tre kohortemas uttag i samband med sparbankskontots
upphörande 1830-1905 (fast värde, basår = 1861-1870, kronor)

Uttag (kr)

800

700

600

500

-Medel - M e d i a n ,

-e
-

Källa: Beräkningar från Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1905; Deflator:
Myrdal (1933),  Table A, column 17, budget b.
Anm. 1. Nedslagsåret 1830 redovisar uttagen under femårsperioden 1830-1834 O.S.V.

Anm. 2. Observera att allt färre personer i varje kohort kvarstod under nedslagsåren.

Vid ett par tillfällen var uttagen i samband med kontots avslutande för-
hållandevis låga (se diagram 4.4).19‘ De många sparkonton med liten
behållning som avslutades 1850-1854 kan förklaras av att många
“småsparare”, lämnade stadssparbanken och istället vände sig till den ny-
öppnade länssparbanken. Aven under åren 1870-1874 samt 1895-1899
avslutade flera småsparare sina konton i sparbanken. Under alla tre tids-
perioder inleddes en konjunkturuppgång i den svenska ekonomin, men det

“’ Alter,  Goldin  & Rotella  (1994) menar att det var vanligt att man lånade mindre
belopp av varandra och besökte pantlånare för tillfälliga lån i Philadelphia 1850. Dessa
skulder betalades kanske senare med hjälp av individens sparbanksmedel.

lys Huruvida kontot avslutades p.g.a. flytt eller att kontohållaren dog undersöks inte i
denna delstudie.
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går bara att spekulera i huruvida småspararna i Falun inte längre ansåg sig
i behov att spara i sparbanken.‘“”

4.2.1.3. Säsongsvisa variationer i sparandet
Liksom tidigare forskning visat öppnades en stor del av sparbankskontona
under december månad och många insättningar gjordes under denna och
följande månad (se diagram 4.5-4.6). 1 samband med tjänsteårets slut, i
slutet av oktober månad, fick tjänstefolk en del av sin löneutbetalning och
anställda erhöll bonus vid jul.‘“’ Vidare förefaller den gynnsamma löne-
utvecklingen under sommarmånaderna ha uppmuntrat flera individer att
öppna ett sparbankskonto. Även insättningarna ökade under december
månad samt under sommarmånaderna (se diagram 4.6).

DIAGRAM 4.5. Tillfälle under året för öppnandet av ett sparbankskonto
Antal (st)
50 -

~~~45 1 r= 1830-33 års kohoti 1
40 . 18.55 års kohort
35 i_-- 1880 års kohort

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Månad

Källa: Falu stads avräkningsböcker 1830-1833,1855  och 1880.
Arm. De tre kohortemas antal skiljer sig åt.

Det ofta försämrade löneläget under vintern kan ha påverkat spar-
förmågan och få insättningar gjordes också i början av året. Däremot var
uttag vanliga under hela året då sparmedlen användes för att utjämna
inkomsterna under året.“” Under våren steg antalet insättningar och uttagen
minskade. Även en stor del av sparkontona hade öppnats under mars-april.
Att detta inte i lika hög grad gällde för 1855 och 1880 års kohorter kan
bero på att den äldre lönestrukturen, där arbetslöner och inkomstbild

“’ De ekonomiska konjunkturerna på nationell nivå förefaller ha påverkat den lokala
ekonomin och individers förutsättningar för sparbankssparande med viss eftersläpning i
tid. Lilja (1996).

ly7 Se t.ex. Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  Hellgren (1994),  Lilja (1995).
“* Alter,  Goldin  & Rotella  (1994) ser säsongvariationerna i sparbilden som en önskan

att utjämna konsumtionsmöjligheterna över året.
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varierade under året, inte längre förekom i samma utsträckning under
1800-talet senare decennier (se diagram 4.6-4.7).

DIAGRAM 4.6. De tre kohortemas insättningstillfallen vart femte år,
under 25 år

Antal (st) -1830-33  års kohort
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0

____ 1855 års kohort

1880 års kohort

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Månad

Kdla:  Falu stads avräkningsböcker 1830-1905.
Anm. De tre kohortemas antal skiljer sig åt.

Få konton öppnades och endast ett mindre antal insättningar gjordes i
maj månad. Däremot ökade uttagen kraftigt. En förklaring kan vara att
flera individer valde att genomföra inköp av konsumtionsvaror som
exempelvis sommarkläder vid denna tid. Även höstens och vinterns
marknadsdagar, i oktober och december, verkar ha påverkat uttagsbilden.“’

“’ Höstmarknaden inföll i början av oktober och vintermarknaden veckan innan
julhelgen. Envall (1924),  s. 20.
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DIAGRAM 4.7. De tre kohorternas uttagstillfällen vart femte år,
under 25 år

Antal (st)
70 - - 1 8 3 0 - 3 3 års kohort

1 8 5 5  årj kohort
60 1880 års kohort

50

jan feb mars april maj juni ‘uli
Månad

aug sept okt “0” dec

Källa: Falu stads avräkningsböcker 1830-1905.
Arm.  De tre kohortemas antal skiljer sig åt.

4.2.1.4. Slutsatser
1 början av seklet var det brist på betalningsmedel och en betydande del av
arbetslönerna erlades i natura. Många individer var fattiga.‘“” De grupper
som sparbanksinrättningen vände sig till hade mindre möjlighet att avsätta
medel för ett sparande under 1800-talets förra hälft än senare, då en
höjning av lönenivån inleddes. Detta innebar emellertid inte att alla
grupper i samhället fick förbättrade möjligheter att spara, eftersom löne-
ökningarna inte innefattade alla inkomsttagare. Den allmänna prisnivån i
landet steg under samma tid, vilket i realiteten kunde innebära en reallöne-
sänkning och minskade sparmöjligheter.‘“’ Flertalet individer hade

*“’ 1 Kopparbergs läns städer (Falun, Hedemora och Säter) utgjorde de individer som
kategoriserades som fattiga i statistiken sex procent av befolkningen i början av 1830-
talet och fyra procent 1855. BiSOS.  A. Befolkningsstatistik 1851-1855, del III, s. 66.

*“’ Larsson (1989),  ss. 370-372 visar hur sparande och konsumtion hos ett antal hus-
håll på Bredsjö bruk steg i samband med den gynnsamma konjunkturen i början av
1870.talet.  Hela 20% av en årslön kunde stå kvar på husföreståndarens konto i bruket
och förräntas åren 1872-73. Förutsättningarna för att spara försämrades i samband med
att inflationen tog fart 1874 och då lönerna föll 1875, föll även konsumtionen medan
däremot sparandet upprätthölls. De sparade medlen på brukskontona började nyttjas i
högre grad fr.o.m.  1877, då konsumtionen översteg inkomsterna.
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sannolikt ingen kunskap i att tolka reallöneförändringars påverkan på den
egna ekonomin.“”

Sparandet i sparbanken ökade emellertid under slutet av seklet. Spar-
bankens öppethållande utökades successivt, vilket ökade tillgängligheten.
Samtidigt höjdes de maximala insättnings- och uttagstaken. Fler av spar-
bankens kontoinnehavare placerade ett sparbelopp som man inte drog sig
för att röra vid behov. Det utpräglade lönsparandet, där en summa
placerades på sparkontot vid varje löneutbetalning, från sparbankens första
år blev ovanligare över tid. 1 samband med att inkomsterna utjämnades
över året mot slutet av seklet uppvisade inte heller sparandet lika stora
säsongsvisa variationer som tidigare.

4.3. Kvinnligt och manligt sparande
Sparbankerna var en av föregångarna på den institutionella kredit-
marknaden. Genom att redan tidigt grunda den egna verksamheten på in-
och utlåning från de breda samhällsgrupperna, banade man väg för ett
allmänt institutionellt sparande. Sparbankerna var nydanande då de utifrån
ett socialt motiv uppmuntrade förmyndare och arbetsgivare att spara för
sina myndlingar och sitt tjänstefolk. Omyndiga gavs rätt till de sparmedel
som sattes in i deras namn först då de blev myndiga eller gifte sig. De
insättningar den omyndige gjorde själv hade hon eller han &t att ta ut.“‘3
Arbetsgivare kunde disponera de medel de satte in för sina anställdas
räkning. Dessutom hade förmyndare kontroll över den omyndiges spar-
medel.“‘” 1 1852 års reglemente togs arbetsgivarens kontroll över anställdas
sparmedel bort. Samtidigt angavs arvingars rätt till sparmedlen.““’

Ovan nämnda restriktioner drabbade främst kvinnorna. Först i 1893 års
sparbanksreglemente för Falu stads sparbank instiftades att gift kvinna och
omyndiga personer som uppnått 15 års ålder hade rätt till kontroll över det

“” En inkomstökning kan innebära att en del personer upplever en ökad spar- och
konsumtionsförmåga, något som de försöker att upprätthålla även då inkomsten
försämras. Se avsnitt 1.2.1.

‘(” Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 5 3 och 8 3, se Silow (1926),  s. 236 f.
Att den omyndige skulle ha rätt att röra de egna insatta sparmedlen är tveksamt, då det
var svårt att särskilja vilka insättningar den omyndige gjort själv och vilka som gjorts av
annan person. Om detta tillämpades i praktiken går inte att se i materialet.

*‘M Reglemente för sparbanken i Falun 1824, 1 5 och 9 Q, se Silow (1926),  s. 235 och
s. 237.

“Is Reglemente för sparbanken i Falun 1852,3 (i, se Silow (1926),  s. 245.
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egna sparkontot .*(” Sparbanken var i detta avseende före sin tid, då gifta
kvinnor formellt var underställda maken fram till 1921 Y’

4.3.1. Kvinnor, män och barnsparare
Mer än hälften av befolkningen i Falun utgjordes under 1800-talet av
kvinnor.2’lX  Samtidigt var majoriteten av 1830-1833 års kohort män. En del
av männens sparande var ett hushållssparande som ombesörjdes av dem i
egenskap av make och husföreståndare. Flera var även underkastade ett
tvångsmässigt lönesparande. Det fanns alltså institutionella förklaringar,
både av formell och informell karaktär, som gjorde att sparandet, liksom
vad gällde övriga ekonomiska förehavanden, ombesörjdes av männen.
Sparbankerna möjliggjorde emellertid ett sparande även för kvinnor och
gav dem därmed viss kontroll över det egna kapitalet. Flera kvinnor valde
därför att ha ett eget sparbankskonto, något som avspeglades i sparbanken
1855. Allt eftersom liberala reformer infördes inom näringsliv, arvsrätt och
målsmanskap ökade kvinnors ekonomiska självständighet och deras förut-
sättningar för ett eget sparande förbättrades. Andelen nya kvinnliga och
manliga kontohållare i sparbanken var i det närmsta lika 1880
(se tabell 4.3).

“’ Reglemente för sparbanken i Falun 1824,8 5, se Silow (1926),  s. 237.
“” Under 1800-talet  blev gifta kvinnor myndiga först som änkor. Från 1858 kunde

ogifta kvinnor fyllda 25 år ansöka om att bli myndiga. 1863 beviljades ogifta kvinnor
automatiskt myndighet vid 25 års ålder. Påföljande år fick kvinnor samma ekonomiska
rättigheter som män genom 1864 års näringsfrihetsreform. 1874 tilläts gifta kvinnor att
via äktenskapsförord förvalta enskild egendom samt råda över sin arbetsinkomst. 1884
sänktes myndighetsåldern till 21 år, d.v.s. samma ålder som för män. Göransson (1993),
ss. 134-138 och Bladh (1997),  s. 127 ff.

“” Uppgifter om könsfördelningen i Falun 1830 saknas i den officiella statistiken,
men kvinnorna var troligtvis i majoritet. Kvinnorna utgjorde ca 55% av befolkningen i
Falun 1855 och 1880 samt 52-53% av befolkningen i länet vid de tre urvalstillfällena.
Landshövdingen i Kopparbergs län, Femårsberättelse, 1828-1832, s. 4, BiSOS  A.
Befolkningsstatistik 1851-1855, del II, s. LXVI och BiSOS  A. Befolkningsstatistik
1880, del II, s. 88.
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TABELL 4.3. Antalet och andelen kvinnor, män och barn i 1830-33,1855
och 1880 års kohorter

Antal i respektive kategorier (st). Andel av kohorten inom (%J
År Kvinnor Flickor Män Pojkar Totalt
1830-1833 73 (26) 17 (6) 161 (58) 25 (9) 276 (99)
1855 56 (41) 23 (17) 43 (31) 16 (12) 138 (101)
1880 56 (37) 21 (14) 56 (37) 17 (11) 150 (99)
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
Anm 1. Individer som inte fyllt 15 år räknas som barn.
Anm 2. Ett fåtal individer är inte identifierade vad gäller ålder och placeras därför som
kvinnor eller män. Detta gör att andelen barn kan vara något högre än vad som framgår i
tabellen.

Sparbankerna uppmuntrade föräldrar att spara åt sina barn. Detta blev
allt vanligare under 1800-talet och i samband med att de ekonomiska för-
hållandena i Falun förbättrades fick också allt fler föräldrar möjlighet att
spara åt sina barn. “Barnkontona” utgjorde 15 procent av sparbankens nya
konton 1830-1833 och drygt en fjärdedel 1855 och 1880 (se tabell 4.3).
Det utbredda barnsparandet som framkommit i tidigare sparbanksforskning
gällde även för Falun.“”

Könsfördelningen under nedslagsåren avspeglas också på barnkontona.
En betydande andel av 1830-1833 års kohorts konton var i pojkars namn.
Över tid ökade dock antalet konton för flickor och i de två senare
kohorterna var dessa fler än pojkarnas.‘”

4.3.1.1. “Kvinnlig sparsamhet”

Sättet att nyttja sparbankskontona skilde sig åt mellan män och kvinnor.
Fler kvinnliga än manliga kontoinnehavare kvarstod under samtliga ned-
slagsår. Den största andelen som valde att ha kvar sitt konto över tid fanns
bland 1855 års kvinnliga sparare. Det motsatta gällde 1830-1833 års man-
liga kontohållare, vilka avslutade sina sparkonton i högre utsträckning än
andra grupper under hela den studerade 25 års perioden (se diagram 4.8).

“” Se t.ex. Hessling (1990),  Lilja (1995),  Lindholm (1995) och Sjölander (1995).
“” Det fanns färre flickor än pojkar i Kopparbergs län 1830,1855  och 1880. Pojkarna

utgjorde 34% och flickorna 31% (och i länets städer 27 %) av befolkningen. BiSOS.  A
Befolkningsstatistik 1851-1855, del III, s. X1X  och BiSOS  A. Befolkningsstatistik 1880,
del III s. 10 och s. 13.
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DIAGRAM 4.8. Kohortemas kvarstående kvinnliga och manliga konto-
hållare under 25 år

Kvarvarande
konton (%)
100

kvinnor  UI  1830.33  års population

F+Kvinnor  UI  1855 års population_~

90 OKvinnor  UI 1880 års population
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50 A Man ur 1880 års population
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Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1905.
Anm. 1. Observera att även antalet kvarstående kontohållare efter första och tredje året
redovisas på x-axeln.
Anm. 2. År ett anger utgången för det år som kontot öppnades

Kvinnornas saldon var större än männens. Flertalet av de kvinnor som
fortsatte att spara ackumulerade betydande belopp på sina sparbanks-
konton. Efter fem år hade kvinnorna i var och en av de tre kohortema
sparat belopp motsvarande cirka 270 arbetsdagar, det vill säga uppemot en
årslön för en kvinnlig arbetstagare.“’ Efter ytterligare några år hade de
kvinnliga kontohållarna sparat flera hundratals kronor. Störst behållning på
sparbankskontona (under samtliga nedslagsår) hade 1880 års kvinnliga
sparare (se bilaga A, tabell 2a-c).

4.3.1.2. Kvinnors och mäns transaktioner på sparbankskontona
Uttagen varierade kraftigt till storlek både mellan nedslagsår och kohorter
och kunde vid några tillfällen uppgå till flera hundra eller till och med ett
par tusen kronor. Kvinnorna tog mer sällan ut sina sparbanksmedel än
männen. Både 1830-1833 års och 1880 års kvinnliga kontohållare gjorde
färre uttag än de manliga kontohållama under samtliga nedslagsår.

Liksom tidigare forskningsresultat visat var det kvinnliga sparbanks-
sparandet ofta ett regelbundet sparande av små sparbelopp, där kontonas
varaktighet många gånger översteg männens. De kvinnliga konto-
innehavarnas ovilja till uttag kan betyda att kvinnor i högre grad avsåg att
spara under en längre tid. De täta uttagen från mäns konton kan ha använts

“’ Detta antagande utgår från att kvinnor gavs en halv manslön.
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för löpande konsumtion. Uttag kan också ha gjorts för alternativa
placeringar och investeringar i realkapital. Detta har i tidigare forskning
främst diskuterats vad gäller de manliga sparbanksspararna.“’

4.3.1.3. Slutsatser
Sparbankerna gav kvinnor en viss möjlighet att styra över sina tillgångar
under en tid där detta var starkt beskuret i lag. Detta innebar att många
kvinnor kom att ha ett konto i sparbanken. Kvinnors sparbankssparande
varade ofta längre än de manliga kontohållamas och de kunde därmed
erhålla större innestående sparbelopp över tid. Detta trots att deras
inkomster var lägre och att omyndiga kvinnors sparmedel formellt var
underställda målsman.

4.4. Ett åldersrelaterat sparbankssparande?
Förutsättningarna för ett sparbankssparande påverkades av individens
position i livscykeln. Vid tiden för undersökningen började majoriteten av
befolkningen att förvärvsarbeta i tidiga tonåren. Den manliga delen av
befolkningen blev myndiga vid 21 års ålder, men fick bestämma över sin
inkomst redan som 15-åringar.  Kvinnors ekonomiska rättigheter var där-
emot kraftigt beskurna, men utökades under 1800-talets andra hälft?”

1 detta avsnitt undersöks de tre kohortemas sparande fördelat på ålders-
grupper.“”

4.4.1. Sparbanksspararnas ålder””
Inledningsvis jämförs de tre kohortemas åldersfördelning i relation till
befolkningen i Kopparbergs län. Kohortema visar sig inte vara ålders-
mässigt representativa för befolkningen i länet utan snedfördelningar syns
i flera åldersgrupper (se diagram 4.9). En övervägande andel av de tre
kohortema utgjordes av 15-25åringar.  Dessa översteg kraftigt andelen hos
länets befolkning. Även åldersgruppen 26-35 år var något över-
representerad bland sparbanksspararna, medan däremot individer över 45

*‘* Alter,  Goldin  and Rotella  (1994),  Lilja (1995) och (1996).
‘13 Se not 207.
‘14 Individens ålder vid det tillfälle som sparbankskontot öppnades används i analysen

nedan.
‘15 Alla individer har inte kunnat identifieras i husförhörs- och mantalslängder, vilket

därmed gjort att det inte har gått att utröna individernas ålder. Av 276 individer ur 1830-
1833 års kohort var 52 (19%) omöjliga att finna. För 1855 års 138 nya sparbanks-
sparare var motsvarande siffra fyra stycken (3%),  medan antalet hos 1880 års 150
sparare var något fler, 24 stycken (16%).
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år var underrepresenterade. Andelen barnkonton motsvarade emellertid
den tredjedel som de utgjorde av länets befolkning, med undantag för de
första nedslagsåren 1830-1833.

DIAGRAM 4.9. Kopparbergs läns befolknings och de tre kohorternas
åldersfördelning vid tillfället för öppnandet av sparbankskontot

Hl 1830-33  års kohort

H 1855 års kohort

0-14 15-25 26-35 36-45
Åldersintervall

46-55 56-

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundborns husförhörslängder 18251835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
BiSOS.  A. Befolkningsstatistik 1851-1855, del III, s. X1X  och BiSOS.  A. Befolknings-
statistik 1880, del III, s. 10.
Arm. 1. 1 statistiken är befolkningen indelad i femårsintervall; 0-5, 5-10 O.S.V. Detta
innebär att en viss skevhet finns i uppgifterna ovan.
Arm.  2. Länets befolknings åldersfördelning är ett genomsnitt av åren 1830, 1855 och
1880. Åldersfördelningens förändring under perioden är marginell.

4.4.1.1. Spararnas ålder och kön
Det var vanligt att föräldrar öppnade ett sparbankskont0 åt vardera barn
vid samma tillfälle. Som tidigare konstaterats var majoriteten av barn-
kontona 1830-1833 i pojkars namn, men därefter gjordes sällan någon
skillnad mellan flickor och pojkar, utan båda fick konton. Däremot före-
kom att de fortsatta insättningarna på flickors konton var något mindre än
pojkars ur samma familj.

De många 15-25-åringar  som öppnade ett konto 1830-1833, 40 procent
av kohorten, kan förklaras av att lönsparandet uppmuntrades av arbets-
givare vid denna tid. Att åldersgruppen utgjorde en stor andel av spar-
bankens kontohållare under samtliga tre urvalsår kan förklaras av att
gruppen bestod av många ensamstående och förvärvsarbetande män, vilka
hade förhållandevis goda förutsättningar för att spara (se diagram 4.10).
Detta var svårare för medelålders familjeförsörjare, vilket styrks av att
andelen nyöppnade sparbankskonton i de tre kohortema minskade med
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stigande ålder. Sannolikt hade detta samband med att familjebildande och
barn begränsade sparförmågan. Ett visst sparande i form av investeringar i
boende och annat fast kapital bör ha förekommit hos denna åldersgrupp.
Även kostnader för de egna barnen kan ses som en investering.“”

DIAGRAM 4.10. Åldersfördelningen för Kopparbergs läns manliga
befolkning och de tre kohortema vid tillfället för öppnandet av spar-
bankskontot

1830-33 års kohort

R 1855 års kohort

0-14 15-25 26-35 36-45
Aldersintervall

46-55 56-

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
BiSOS.  A. Befolkningsstatistik 1851-1855, del III, s. X1X  och BiSOS.  A. Befolknings-
statistik 1880, del III, s. 10.
Anm. 1. 1 statistiken är befolkningen indelad i femårsintervall; 0-5, 5-10  O.S.V. Detta
innebär att en viss skevhet finns i uppgifterna ovan.
Anm. 2. Länets befolknings åldersfördelning är ett genomsnitt av åren 1830, 1855 och
1880. Åldersfördelningens förändring under perioden är marginell.

En förhållandevis stor andel ur de tre kohortema, runt tio procent,
utgjordes av kvinnor över 55 år?” Att få äldre män hade ett sparbanks-
konto kan ha berott på att dessa i högre utsträckning hade sitt sparande
placerat i fast kapital (se diagram 4.9-4.11). Kvinnorna hade inte samma
förutsättningar att spara i fasta tillgångar, då deras inkomster var lägre än
männens. Det sparbankssparande som de äldre kvinnorna hade var
sannolikt en form av “pensionssparande”. Fler alternativa sparformer hade

“‘Se Ransom & Sutch (1986) och Rotella  & Alter (1993).
“’ 55 år ansågs som lämplig pensionsålder för statligt anställda tjänstemän då 1826

års Tjänstemannafond samt Enskilda änke- och pupillfond inrättades. Även pensions-
sparandet i Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna fick röras först när insättaren fyllt
56 år, se avsnitt 2.1.2. Lindstedt (1926),  s. 19.
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tillkommit 1880, vilket kan förklara att så få äldre kvinnor och inga äldre
män fanns bland detta års nya sparbankssparare.

DIAGKAM 4.11. Åldersfördelningen för Kopparbergs läns kvinnliga
befolkning och de tre kohorterna vid tillfället för öppnandet av spar-
bankskontot

Andel (%)
35 ,

Kopparbergs län

H 1830-33 års kohort
3025
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5
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q 1855 års kohort
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0-14 15-25 26-35 36-45
Åldersintervall

46-55 56.

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 18251835,  Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 18251835,  Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
BiSOS.  A. Befolkningsstatistik 1851-1855, del III, s. X1X  och BiSOS.  A. Befolknings-
statistik 1880, del III, s. 10.
Anm. 1. 1 statistiken är befolkningen indelad i femårsintervall; 0-5, 5-10 O.S.V. Detta
innebär att en viss skevhet finns i uppgifterna ovan.
Anm. 2. Länets befolknings åldersfördelning är ett genomsnitt av åren 1830, 1855 och
1880. Åldersfördelningens förändring under perioden är marginell.

4.4.1.2. Sparandet i olika åldrar
Flera likheter mellan de tre kohorternas åldersgrupper finns. Sparandet på
barnkontona visar på en långsiktig ackumulation över tid i samtliga tre
kohorter. De många sparbankskonton som öppnades av 15-25-åringar  hade
den svagaste saldoutveckling över tid. En betydligt bättre utveckling upp-
visar de medelålders spararnas konton, men även omfattande sparbelopp
uppnåddes av individer över 55 år (se bilaga A, tabell 3):”

Kvinnors och mäns sparande i de olika åldersgrupperna skilde sig åt.
Sparandet på flickors konton översteg pojkars i de tre kohortema. Även
vuxna kvinnors sparande var överlag större än männens i samtliga ålders-

*LY Ett antal individer som öppnat konton i medelåldern och som alltjämt sparade som
äldre kom att uppnå saldon på ett par, till flera hundratals kronor.
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grupper, med undantag för de män som öppnat ett konto i 26-35 års ålder.“’
En tänkbar förklaring till detta kan vara att flera av de män som öppnade
konton i denna ålder etablerade ett hushållssparande på sitt sparbankskonto
i samband med familjebildandet.

4.4.1.3. Slutsatser

De många unga män som öppnade ett sparbankskonto hade, trots goda
förutsättningar, ett lågt sparbankssparande. Istället var det medelålders
män som stod för det mer omfattande sparandet. Dessa män kan antas ha
haft de största inkomsterna, men även stora utgifter i de fall de hade familj.
Det är troligt att en del av dessa personers konton användes för ett hus-
hållssparande. Överlag var dock kvinnornas sparande mer omfattande än
männens och kan tänkas ha syftat till ett pensionssparande. Sparbanken
kan sägas ha varit “kvinnomas bank”.

4.4.2. Sparbankens största inlåningsgrupp
Sparbankssparandet kan användas för att säga något om individens spar-
förmåga i olika åldrar. Genom att lägga samman de enskilda konto-
hållarnas innestående saldon under & den tid som deras konton var
aktiva tydliggörs hur sparbankssparandet utvecklades i olika åldrar. Det
visar sig att de medelålders spararna hade störst betydelse för sparbankens
inlåningsverksamhet. Mellan 35 och 50 års ålder ökade dessa individer
sina innestående saldon. För 1880 års kohort fortsatte sparandet under
ytterligare några år. Ett fåtal kontohållare fortsatte att spara i hög ålder,
vilket visar på sparbankssparandets del i  ett  pensionssparande
(se diagram 4.12). Kanske blev sparbankssparandet även en vana för en del
av kontohållarna.

‘Iv Även de män som öppnat ett konto i 15-25 års ålder hade då de uppnådde
26-35 års ålder ett större sparbelopp innestående än motsvarande kvinnor.
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DIAGRAM 4.12. De tre kohorternas sammanlagda saldon åldersvis under
perioden 1830-1914 (fast värde, basår = 1861-1870, kronor)

Sammanlagda
saldon (kr)

6 000

4 000

2 000

0

H 1855 års kohort ~

0 1880 års kohort

8 N m m d z
Ålder

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
Deflator: Myrdal (1933),  Table A, column  17, budget b.
Arm. 1. De olika staplarna visar samtliga kontohållare i femårsintervall, d.v.s. ålder 0
avser alla individer som var 0-4 år under nedslagsåren.
Arm. 2. Antalet kontohållare i de tre kohortema skiljer sig åt. Observera även att konto-
hållamas sparande maximalt följts t.o.m utgången av 1914.

En viss livscykelstruktur på sparandet kan skönjas i diagram 4.12. Det
sparande som förekom på barns konton var ett utbrett småsparande, men
då kontohållaren fick egna inkomster ökade behållningen på sparkontot.
Förutsättningarna för ett sparbankssparande minskade emellertid i sam-
band med familjebildande, vilket vanligtvis inföll runt 30 års ålder.
Kostnaderna för den egna familjen ökade då familjen växte.

Sparandet kunde åter öka i 40 års åldern, då kontohållaren uppnådde
högre inkomster i yrkeslivet. Samtidigt hade en del av barnen uppnått
arbetsför ålder och kunde bidra till hushållets försörjning. Sannolikt här-
rörde en del av sparandet på hushållsföreståndares konton under några år
från övriga familjemedlemmar.“” För de många (ensamstående) kvinnliga

“” Larsson (1986),  ss. 141-143 visar att söner som uppnått arbetsför ålder och som
inte hade lämnat föräldrahemmet hade en viktig del i familjens försörjning. Sönernas
lön redovisades på faderns lönekonto.
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kontohållarna steg behovet av att planera inför ålderdomen under dessa år,
vilket resulterade i ett ökat sparande även för dessa individer.

1 50 års åldern minskade saldot på sparbankskontot för 1830-1833 och
1855 års kohorter. För flertalet individer minskade arbetsinkomsten då de
blev äldre. Detta gällde emellertid inte 1880 års kontohållare. Kohortens
innestående sparmedel fortsatte att växa i storlek under ytterligare några år.
För övriga två kohorter steg åter behållningen på kontona i 60 års ålder.
Den växande ackumulationen av sparmedel kan förklaras av att sparbanks-
kontot i allt högre grad nyttjades för ett pensionssparande. En del individer
erhöll någon form av pension eller sålde egendom. Dessa tillgångar kunde
placeras på sparbankskontot. De sparade beloppen skulle räcka för den
löpande konsumtionen under återstoden av livet, så det gällde att vara
sparsam. För 1880 års kohort minskade de innestående sparbeloppen i
denna ålder, vilket liksom för övriga två kohorter påverkades av att allt
färre individer hade kvar sina sparmedel i sparbanken.

4.5. Vilka socialgrupper sparade i sparbanken?
Redan under sparbankernas första år uppmärksammades problemen med
frånvaron av de individer som man från sparbankshåll ville få att spara i
sparbank, det vill säga de arbetande och tjänande grupperna. Många av
kontohållarna sades istället tillhöra de mer bemedlade grupperna i sam-
hället. Med syfte att undersöka vilka individer det i realiteten var som
nyttjade sparbankens inlåningsmöjligheter studeras de tre kohortema uti-
från socialgruppstillhörighet .*” Då socialgruppsindelningar är konstruk-
tioner utifrån forskarens uppfattning om undersökningspopulationen
diskuteras inledningsvis några metodproblem vad gäller att dela in de tre
kohorterna i socialgrupper .“’

4.5 .l. Några metodproblem
Under perioden 1830-1914 pågick en genomgripande omvandling av de
ekonomiska, politiska och sociala förhållandena i Sverige. Nya metoder
inom den industriella tillverkningen och en växande tjänstesektor innebar

“’ Befolkningen delas i olika sammanhang in i samhällsgrupper. Detta begrepp
inbegriper flera skilda kategoriseringar av befolkningen utifrån bestämda kriterier, där
socialgruppen är ett exempel. Socialgruppindelningsproblematiken behandlades i ett
temanummer i Historisk tidskrift nr 1 1978. Frågan om social kategorisering
behandlades även i ett temanummer i Historisk tidskrift nr 4 1998.

“* 1 bilaga B beskrivs olika forskares sätt att genomföra socialgruppsindelningar.
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att nya yrkesgrupper växte fram. Även synen på yrkens “status”z2’ föränd-
rades, bland annat genom att skråväsendet avskaffades 1846 och att hant-
verksyrkets tidigare exklusivitet övergavs.“” Från 1830-talets mitt till
1880-talet inföll den första industriella urbaniseringen i Sverige. För
Faluns del skedde den mest omfattande tillväxten vid tiden för under-
sökningen 1855-1900.2” De svenska städerna och landsortens samhällen
utvecklades och ändrade karaktär, liksom dess invånare. Allt detta för-
klarar tillsammans svårigheterna med att genomföra en generell och
heltäckande socialgruppsindelning för olika historiska perioder.

Två principiella indelningsgrunder för befolkningsindelningar har ut-
vecklats under senare år.22h Den ena inriktningen utgår från Webers
tankegångar kring statusskalor. Enligt detta synsätt identifierar forskaren
den enskilde individens position i samhället utifrån vissa bestämda
kriterier på statusbegreppet. Det andra tankesättet utgår i huvudsak från ett
marxistiskt tankesätt, där det är individens ställning i produktionen som är
avgörande för hanskennes identitet. Två klasser urskiljs därmed;
kapitalistklassen och arbetarklassen.

Fördelen med att genomföra en socialgruppsindelning ligger i att det blir
möjligt att göra mer sammanfattande analyser för individgrupperna, vilket
förbättrar möjligheten för mer övergripande analyser. För att möjliggöra en
generalisering krävs dock att ett lämpligt antal indelningsgrupper
utformas. Att begränsa sig till ett fåtal socialgrupper innebär att flera i för-
hållande till varandra olika kategorier av individer hamnar i samma grupp
och att varje däri inbegripen individ skiljer sig åt från gruppens genom-
snitt. Graden av likhet mellan individ och socialgrupp kan däremot öka
med ett större antal socialgrupper. Alltför många grupper kan emellertid
bli svåra att hantera då generaliserbarheten blir låg och gruppindelningen
till och med tappar i betydelse. Antalet indelningsgrupper måste

“’ 1 SAOL definieras status som “tillstånd, läge utifrån ekonomisk ställning och
socialt anseende”. Statusbegreppet inbegriper därmed variabler som inkomst, förmögen-
het, marknadsvillkor (utbildning och kontakter), yrkets prestige (socialt anseende), livs-
chanser (social rörlighet) och föreningstillhörighet (nätverk) etc. Utformningen av
statusskalor kan m.a.o.  se olika ut beroende på vad och hur man värderar det som in-
begrips i begreppet.

“’ Carlsson ger en översiktlig bild av hur olika yrkesgruppers politiska, ekonomiska
och sociala ställning utvecklades i Svensk ståndscirkulation 1680-1950. Förvånansvärt
lite vikt läggs vid de största grupperna i landet, arbetstagarna, som senare kom att ingå i
under-/arbetarklassen. Möjligen kan detta bero på att de inte inbegreps i de fyra stånden.
Carlsson (1950),  ss. 86-98.

“’ Nilsson (1989),  s. 306 och 322.
“’ Seminarium vid AFF, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, den

7/4 199.5 med Lars Nilsson, professor i Urban History, Stockholm.
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bestämmas dels utifrån syftet med indelningen och dels utifrån de under-
sökta populationernas specifika karaktär.

För att kunna genomföra en idealisk socialgruppsindelning krävs att
man tar hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden och uppskattad
status. Ett sätt att göra detta är att förutom yrkes- eller annan titel även
söka uppgifter om eventuella fastigheter eller andra tillgångar. Bouppteck-
ningar och taxeringslängder kan användas för att beräkna individens
ekonomiska ställning. Den sociala ställningen kan erhållas genom att
bostadens belägenhet, föreningstillhörighet, sittplats i kyrkan eller dylikt
undersöks. Denna kvalitativt mycket krävande arbetsmetod kan endast
användas för studier av ett mindre antal personer och är inte aktuell i denna
undersökning?*’

4.5.2. Undersökningens socialgruppsindelning
Endast en socialgruppsindelning kommer att användas trots att undersök-
ningen sträcker sig under en längre tidsperiod, 85 år. (Den faktiska
perioden mellan kohorternas urvalsår, 1830-1880, är dock kortare, 50 år.)
Den befolkningsindelning som används i den officiella statistiken under
senare delen av 1800-talet utgår från individernas näringstillhörighet och
tar därmed inte någon hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. Denna
indelning är därför inte lämplig för denna undersökning.“”

Sparbanksspararnas titel eller yrkesbeteckning i källmaterialet vid det
tillfälle som de öppnade sparkonto i Falu stads sparbank utgör utgångs-
punkten vid bestämning av individernas socialgruppstillhörighet. För vissa
individer har både kontohållarens yrke (exempelvis snickare) och
förtroendepost (nämndeman) angetts. 1 dessa fall har yrket fått utgöra
grunden för socialgruppsindelningen. Kvinnor och barn placeras i sin
hushållsföreståndares socialgrupp. 1 de fall titel eller yrke inte framgår av
sparbanksmaterialet eller befolkningslängderna exkluderas kontohållama
från denna delundersökning. Möjligen var en del individer relativt fria
säsongsarbetare utan någon fastare förankring till Falun. Detta skulle
kunna förklara varför deras identitet inte är klargjord i materialet.

Den kvinnliga delen av befolkningen syns inte i lika hög grad som
männen i den officiella statistiken eller i källmaterialet. Vid denna tid var
kvinnorna sällan yrkesverksamma som gifta”‘, utan skötte hushållet och

x Avsikten är att genomföra detta i avhandlingen, vilket diskuteras i slutet av nästa
kapitel.

22x Befolkningsindelningen i länet framgår av not 247.
“’ Kvinnor och barn tillförde hushållet inkomster, men detta beaktas sällan i käll-

materialet, utan deras position i förhållande till husföreståndaren anges. 1 husförhörs-
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deltog i makens arbete. Gifta kvinnor, flickor och systrar samt änko?”
inbegrips därför i makens, faderns, broderns eller den döde makens social-
grupp, det vill säga i hushållsförståndarens socialgrupp.“’ 1 de högre
sociala skikten fanns ogifta kvinnor, mamseller232, som bodde hos
släktingar och som levde på räntor eller på nåder. Dessa personer inbegrips
i sin hushållsföreståndares socialgrupp, trots att kvinnomas ekonomiska
förutsättningar i en del fall var alltför dåliga för att motivera en sådan
placering. Majoriteten ogifta kvinnor förvärvsarbetade emellertid och då
ofta som pigoP,  vilket bestämmer deras socialgrupp.

Det finns självfallet problem med detta tillvägagångssätt. Kvinnor gifte
sig och kunde byta socialgruppstillhörighet.“” Även mäns socialgruppstill-
hörighet kunde förändras. Gesäller blev mästare och personer kunde stiga
socialt genom att de gjorde karriär eller genom att de gavs förtroende-
uppdrag i olika organisationer. För de individer som sparade under en
längre tidsperiod är det därför intressant att se ifall deras socialgruppstill-
hörighet förändrades och hur detta då påverkade deras sparbankssparande.

Denna undersöknings socialgruppsindelning utgår från uppsala-
historikem Hans Normans kategorier i hans avhandling rörande en grupp

längderna anges gifta kvinnor därför som hustru trots att hon förvärvsarbetade. Berglund
(1978) ss. 72 ff.

X” Inom handel och hantverk kunde änkan överta sin makes verksamhet och inom
jordbruket fanns ett undantagssystem, men många änkor var i en svår ekonomisk
situation. Flera av änkorna i städerna härrörde från de övre samhällsskikten och de var
beroende av släktingars välvilja, av avkastning på ärvt kapital eller av de olika änke-
kassor som inrättats från sent 1700-tal.  Carlsson (1977),  ss. 22-25.

“’ Kvinnliga befolkningsindelningar finns i t.ex. Hörsel1 (1983),  Göransson (1988)
och Artaeus (1992).

232 Mademoiselle används synonymt med demoiselle. Detta franska låneord fick sin
svenska form, manzsell,  på 1700-talet.  Titeln användes för ogifta kvinnor och kom under
ståndstidens senare år att användas om ogifta döttrar till präster, ofrälse ståndspersoner
och förmögna borgare. Titeln tappade i status under 1800-talet  och då mer i städerna än
på landsbygden. 1 slutet av seklet ersattes mamsell med fröken. Carlsson (1977),  s. 16.

“’ Jungfru används synonymt med piga. Skillnaden mellan de båda titlarna är att den
förra vanligtvis syftade på en “innepiga” hos mer välbeställda personer, medan den
senare användes i vidare bemärkelse. Carlsson (1977),  s. 16 menar att jungfrutiteln fram
till 1800 användes som mademoiselltiteln ovan, men därefter för ogifta döttrar ur det
lägre borgerskapet eller grupper som höjde sig över allmogen. 1 mitt källmaterial före-
kommer inte denna definition. Pigorna kom ur de lägre eller de agrara samhälls-
grupperna och utgjordes av kvinnor som tjänstgjorde som pigor under ett par år innan de
gifte sig, men en del kvinnor förblev pigor i hela sitt liv.

‘U En allmän regel var att kvinnan sällan tog mer än ett steg upp- eller nedåt i den
sociala hierarkin i samband med giftermål. Carlsson (1977),  s. 67 ff.
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emigranter från Örebro län 1851-1914.“’ Förutom att undersökningarna
behandlar delvis samma tidsperioder, finns en geografisk koppling till
Bergslagsområdet”” och båda undersökningarna är lokaliserade till en
residensstad med omgivningar. Vidare har Normans socialgruppsindelning
använts av flera forskare för att skildra ekonomiska och sociala
förändringsmönster under slutet av 1800-talet Z3’

Socialgruppsindelningen anpassas till undersökningen på ett antal
punkter. Till skillnad från Normans indelningar används fyra och inte fem
socialgrupper med undergrupper. Individer ur de agrara grupperna utgör
nämligen inte något nämnvärt antal i denna undersökning, vilket motiverar
att de inte ges en särskild socialgrupp. Det fåtal hemmansägare som åter-
finns i de tre kohorterna placeras i socialgrupp 2a; småföretagargruppen.
Vidare modifieras gruppindelningarna något genom att hantverkare med
eller utan mästartitel placeras i samma socialgrupp.“” Icke yrkesverksamma
och arbetaränkor tilldelas en egen grupp, 4c. Övriga änkor placeras i
samma grupp som de tillhörde som gifta. Ogifta kvinnor med titeln
mamseller placeras i socialgrupp lb, medan madamema i Falun förefaller
ha tillhört de sociala mellanskikten och de förs därför till socialgrupp 3.“’
Det ska noteras att socialgrupp 4 utgör den grupp som sparbanken vände

“’ Normans socialgruppsindelning utgår från följande gruppering; la. Storföretagare,
godsägare, lb. Högre tjänstemän, akademiker, 2a. Småföretagare inom industri och
handel, hantverkare med mästartitel, 2b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare,
3. Bönder, brukare, arrendatorer, 4. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade
yrkesarbetare, 5a. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring,
5b.  Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete. Norman (1974).

*” Falun inbegrips i den geografiska regionen Bergslagen med dess speciella
näringsstruktur bestående av järn-, koppar- och skogshantering samt ägostruktur
bestående av bergsmän och brukspatroner. Ekman (1996),  s. 21 ff.

“’ Rolén har i sin studie över förändringar i ägande och proletarisering tagit
utgångspunkt i Normans sociala stratifieringsschema, men han har infört flera under-
grupper för kategorierna jordbrukare och arbetare för att bättre passa sin undersöknings
syfte. Rolén (1979),  s. 140 ff och s. 170 ff.

“’ De tre kohortemas hantverkare benämns ibland med mästertitel och ibland utan.
Skråordningens upphörande 1846 förefaller m.a.o. endast ha påverkat användandet av
mäster-, gesäll- och lärlingstiteln marginellt, då titlarna användes i Falun även efter detta
år. Därmed särskiljs inte individer med respektive utan mästertitel från varandra.

“’ Madam kommer från franskan. Användes före 1800-talet  för högre ståndets
kvinnor, men ersattes under 1700-1800-talen  av fru. Titeln sjönk i status och vid 1800-
talets slut användes madam i första hand för gifta och ogifta kvinnor ur samhällets lägre
skikt och särskilt sådana som försörjde sig med grövre sysslor eller enklare handel
(t.ex. “skur-madam” och “torg-madam”). Nationalencyklopedin (1993),  s. 593.
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sig till. De fyra grupperna med undergrupper sammanfattas med följande
beskrivning;

TABELL 4.4. Socialgruppsindelning för sparbanksspararna i Falun
la. Statliga ämbetsmän, företagare med flera anställda
lb. Högre tjänstemän, akademiker, mamseller
2a. Småföretagare, hantverkare med eller utan mästartitel. Bergsmästare

Hemmansägare, lägenhetsägare
2b. Lägre tjänstemän, arbetsledare och affärsanställda
3. Kvalificerade yrkesarbetare, madamer
4a. Okvalificerade arbetare, lärlingar och gesäller, drängar
4b. Husligt anställdaipigor
4c. Före detta yrkesutövande/-ägare, arbetaränkor samt diverse icke yrkesverksamma

4.53. Vilka grupper sparade i Falu stads sparbank?“’
De tre kohorterna sparbanksspararez4’ kom från samtliga socialgrupper,
men majoriteten utgjordes av personer från socialgrupp 4. Från att 1830-
1833 ha utgjort två tredjedelar, utgjorde gruppen drygt hälften av 1855 och
1880 års kohorter. Samtidigt ökade de tre övriga socialgruppernas andel.
Allt fler sparare kom från de mer etablerade och ekonomiskt stabila
skikten. Sparbankssparandet lockade således kunder som hade möjlighet
att nyttja andra sparformer och sparinrättningar (se diagram 4.13).

“” De tre kohortema sparbankssparare i de olika socialgrupperna återges i bilaga C.
“l Inte alla individer ur de tre kohortema har benämnts med titel eller yrke i

sparbanksmaterialet och har inte heller kunnat identifierats i husförhörs- eller
mantalslängderna. Dessa individer utgår därför ur denna delundersökning. Av 1830-
1833 års individer behandlas 263 av 276 sparare (9.5%),  av 18.55 års kohort 136 av 138
(99%) och av 1880 års nya sparbankssparare identifieras 147 av 150 individer (98%).
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DIAGRAM 4.13. De tre kohorternas socialgruppsfördelning 1830-33,
1855 och 1880. Socialgruppsfördelning 1-4
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70

60

50

40

30

20

10

0

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855  och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 18251835, Grycksbo bruks  husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.

Vid granskning av indelningens undergrupper visar det sig att 1830-
1833 års kohort till närmare 50 procent bestod av okvalificerade arbetarez4’,
lärlingar och gesäller. En åttondel av kohorten utgjordes av pigor.
Grupperna 2a och 2b; småföretagare och lägre tjänstemän med flera hade
vardera tio procent av kohortens konton. Hälften så många tillhörde
gruppen kvalificerade arbetare. De många mamsellerna dominerade
socialgrupp lb (se diagram 4.14).

*Q  Flera benämningar användes synonymt för arbetarna i gruvan, t.ex. gruvarbetare
och gruvdrängar.
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DIAGRAM 4.14. De tre kohorternas socialgruppsfördelning 1830-33,
1855 och 1880. Socialgruppsfördelning i delgrupperna la-4c
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Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 18251835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.

Småföretagar- och fastighetsägargruppen fördubblades och utgjorde en
femtedel av individerna i 1855 års kohort. Pigorna utgjorde en lika stor
andel. Även gruppen ämbetsmän och företagare växte. Denna tillväxt
skedde på bekostnad av arbetarna, lärlingarna och gesällerna vars andel av
kohorten minskade kraftigt, den närapå halverades.

1 1880 års kohort minskade grupp la, ämbetsmäns och företagares,
andel åter. Däremot ökade grupp lb, främst genom en ökad andel
akademiker och högre tjänstemän medan däremot mamsellerna var få.
Socialgrupp 3, kvalificerade yrkesarbetare, ökade kraftigt liksom gruppen
arbetaränkor och icke yrkesverksamma. Andelen pigor sjönk tillbaka till
1830-1833 års nivå.

4.5.3.1. Slutsatser

Sammanfattningsvis kan konstateras att kontohållama i Falu stads spar-
bank redan från början bestod av individer från alla fyra socialgrupperna. 1
samband med att sparbankens filantropiska inslag försvagades, minskade
de arbetande och tjänande gruppernas dominans bland kontohållarna.
Sparbanken blev i praktiken en folkbank. Denna utveckling formaliserades
i sparbankens reglemente år 1888.‘“’

‘U  Reglemente för sparbanken i Falun 1887, 1 0, se Silow (1926),  s. 261.
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4.5.4. Sparbanksspararnas ålder och socialgruppstillhörighet
Barnsparande förekom i samtliga fyra socialgrupper, men majoriteten
barnkonton öppnades i socialgrupp 2 och 4. Personer ur socialgrupp 1
bestod i huvudsak av barn, medan en stor andel av kontoinnehavarna ur
socialgrupp 4 bestod av yngre personer mellan 15 och 25 års ålder
(se diagram 4.15). De senare kan tänkas ha öppnat ett sparbankskonto i
samband med att de började en anställning, vilket också bekräftats av
tidigare forskning.‘“” Som en del i föräldrars eller arbetsgivares hushåll var
dessa personers utgifter begränsade och trots att man kan anta att deras
inkomster var små, torde deras förutsättningar för att spara ha varit goda.

DIAGRAM 4.15. De tre kohorternas sammanlagda fördelning i ålders- och
socialgrupper
Andel (% )
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Källu: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 18251835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828,  Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundborns husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-  1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
hm.  De tre kohorternas ålders- och socialgrupper framgår av bilaga A, diagram la-lc.

Då de tre kohortema studeras var för sig utifrån ålders- och social till-
hörighet visar det sig att hälften av 1830-1833 års nya sparare var vuxna
män, varav majoriteten var i åldern 15-35 år. Kohorten bestod till en
tredjedel av gruvarbetare, vilket har sin förklaring i sparbankens nära
koppling till Bergslaget. En annan stor grupp, tio procent, var män under
hantverksutbildning. Fruar och barn i dessa grupper hade, liksom
grupperna småföretagare och de lägre tjänstemännen, endast en handfull

244 Alter,  Goldin  & Roteha (1994).
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konton. Socialgrupp 2 dominerades av män i 15-35  års ålder i samtliga tre
kohorter (se bilaga A, diagram 1 .a).

Pigorna utgjorde den andra stora gruppen 1830-1833. Dessa kvinnor var
i huvudsak 1.5-25 år, men flera var även 36-45 år då de öppnade ett spar-
bankskonto. Sparbankssparandet gav dessa ogifta kvinnor en möjlighet att
planera inför framtida behov. Detta gällde även för kohortens många
mamseller.

Även 1855 och 1880 års kohorter dominerades av socialgrupp 4 och lik-
som tidigare bestod kohorten till stor del av arbetare och tjänstefolk i
åldern 15-35 år. Andelen gruvfolk minskade kraftigt i samband med att
koppargruvans betydelse som arbetsplats reducerades och något tvångs-
sparande förefaller inte längre ha tillämpats. De manliga gruvarbetarna
utgjorde endast sju procent av 1855 års kohort, vilket var en lika stor andel
som änkorna.Z’5  Män under hantverksutbildning utgjorde 1855 alltjämt
drygt tio procent, medan däremot pigorna utgjorde en fjärdedel av
kohorten (se bilaga A, diagram 1 .b-c).

1880 års nya kontoinnehavare bestod av fler gifta kvinnor än tidigare.
Samtidigt hade mamsellerna minskat avsevärt i antal - titeln förefaller ha
blivit otidsenlig.‘“” Gruvarbetarna utgjorde endast ett fåtal. Däremot kan
Faluns växande betydelse som administrativ tätort skönjas i sparbanks-
materialet då fler än tidigare av de nya kontohållama var barn och
ungdomar till högre tjänstemän och akademiker (se bilaga A, diagram 1 .c).

4.5.4.1. Slutsatser
Antalet arbetstillfällen i länet ökade inom handel och samfärdsel samt
industri. Allt fler fick även anställning som diversearbetare och tjänste-
folk.“’ Majoriteten av kontohållare i Falu stads sparbank utgjordes av

245  Medelåldern för de nio änkorna var 61 år, medan motsvarande för 1830-33 års tio
änkor var 5 1 år.

24h Mamsellerna var nu endast tre stycken varav två hade mycket hög ålder. Carlsson
menar att titeln ersattes av fröken i slutet av seklet. Carlsson (1977),  s. 16.

“’ Den officiella statistiken delar in befolkningen i Kopparbergs läns städer i fem
grupper 1855; 1. Jordbruk med binäringar, 2. Industri, 3. Handel och samfärdsel,
4. Allmän tjänst, 5. Obestämt yrke, inkl. tjänstehjon samt arbetare. Gruppernas huvud-
utövare (kvinnor och män) samt biträden anges till antal och f.d. yrkesutövare utgör en
särskild grupp. Indelningarna har ändrats till sju grupper 1880. Kategori 5 inbegriper nu
undervisning och konstnärliga yrken, 6. Sjuk- och fattigvård och 7. Obestämt yrke inkl.
f.d. yrkesutövare. Antalet huvudutövare i grupp 3 har ökat från 62 till 276 individer
mellan 1855 och 1880. Antalet huvudutövare i grupp 2 har fördubblats (från 186 till
388 st), medan grupp 5 har ökat med 30% (från 1.333 till 1.760 st). BiSOS.  A.
Befolkningsstatistik 1851-1855, del II, s. LX, LXXII och s. 87 f, samt BiSOS.  A.
Befolkningsstatistik 1880, del III, s. 36, s. 64, s. 71, s. 75, s. 80 och s. 81 ff.
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arbetare och tjänstefolk i 15-35 års ålder. Sparbankens kontohållare av-
speglade därmed i allt högre utsträckning lokalbefolkningens socialgrupps-
fördelning. Fler individer ur de mer etablerade grupperna kom att nyttja
sparbankens inlåningsmöjligheter i samband med att inrättningens filan-
tropiska inslag försvagades under slutet av 1800-talet.  Socialgrupp 1
öppnade i huvudsak sparbankskonton för sina barn och ungdomar, medan
socialgrupp 2 och 3 även såg sparbankssparandet som en möjlighet som
vuxna.

Sparbankens inlåningsmöjligheter nyttjades i hög grad av ogifta kvinnor
och av änkor. Gemensamt för dessa individer var deras begränsade
ekonomiska och juridiska rättigheter, något som kringskar deras kontakt-
nät i samhället. Dessa individers få placeringsalternativ var en viktig
förklaring till sparbankernas framgång bland kvinnorna.

4.5.5. Familjesparandet
Det individuella hushållssparandet i Falu stads sparbank förefaller ha varit
av intresse inte bara för den enskilde individen utan även för familjen.
Sparande och planering för framtiden var primärt en angelägenhet för hus-
hållet. En betydande del av denna planering ombesörjdes sannolikt av
hushållets myndige person; maken, fadern eller brodern. Att sparbanks-
sparandet sågs som en angelägenhet för flera familjemedlemmar
framkommer i sparbanksmaterialet, då mellan 12 och 20 procent av
individerna i de tre kohorterna öppnade sparbankskont0 samtidigt med en
annan familjemedlem (se tabell 4.5). Andra familjemedlemmar öppnade
sannolikt sparbankskonton vid andra tillfällen, men på grund av sparbanks-
materialets omfattning är detta svårt att kontrollera. Vidare går det inte att
utröna om individer sparade på andra familjemedlemmars sparbankskont0
trots att de inte stod upptagna som kontoinnehavare.

Flera individer som öppnade konton vid samma tillfallen var syskon och
i en del fall delade flera syskon ett konto. Ett par konton öppnades i
myndlingars namn. 1 socialgrupp 1 och 2 var det vanligt att hus-
föreståndaren öppnade konton åt sina bam.24”  Mamsellerna gjorde däremot
gemensam sak med sina vuxna systrar och unga lönearbetande män tog
följe med sina bröder när de öppnade konton, men detta blev ovanligt
under andra hälften av 1800-talet.  Istället öppnades allt oftare sparbanks-
konton för flera familjemedlemmar vid samma tillfälle. 1 socialgrupp 2 och
4 blev det mer vanligt att inte bara maken utan även hustrun i familjen
erhöll ett eget konto.

“’ Andelen nyöppnade sparbankskonton för mycket små barn var fler i 1855  och
1880 års kohorter än i den första kohorten.
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TABELL 4.5. Antal familjemedlemmar ur 1830-1833,1855 och 1880 års
kohorter som öppnade konton vid samma tillfälle (st)
Kohort Föräldrarlbarn Syskon Vuxna syskon Total andel av

(0-14 år) kohorten
1830-1833 5 12 14 11%
1855 16 9 2 20%
1880 16 3 13%
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 18251835,  Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 18251835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
Am 1. Ovan anges endast de individer som med stor sannolikhet kan antas tillhöra
samma familj.
Arm. 2. De konton som delades av syskon år 1832, kontonr 986 och 988, ingår inte i
tabellen ovan.

Barnsparandet i socialgrupp 1 och 2 bestod framförallt av ett sparande
för flickor, till skillnad från arbetarna, vilka i huvudsak öppnade konton
för sina söner. En viktig orsak kan vara att arbetarna med sina begränsade
inkomster valde att stödja sönerna inför deras etablering i vuxenlivet,
medan döttrarna förväntades att arbeta som piga och därefter gifta sig. Där-
emot var döttrarna i socialgrupperna 1 och 2 i högre grad beroende av
kapital antingen för giftermål eller för att försörja sig om de förblev
ogifta.“’

De konton som öppnades för barn var förhållandevis långsiktiga, i
genomsnitt tolv år.“” Mer än 40 procent av barnkontona avslutades först
efter det att kontohållaren uppnått myndig ålder och 20 procent av de tre
kohorternas barnkonton varade i mer än 20 år. Detta visar att de sparade
medlen skulle utgöra en grund inför vuxenlivet. Flera av kontohållama
fortsatte att spara i sparbanken som vuxna. Den sparfostrande betydelsen
av att i tidig ålder erhålla ett sparbankskont0 ska inte underskattas.

‘dy Allt fler av medelklassens döttrar förblev ogifta under 1800-talet.  Detta var ett
problem då deras försörjningsmöjligheter var begränsade till skillnad från arbetar-
klassens kvinnor. Carlsson (1977).

Z” Det fanns inga större skillnader i hur länge flickor resp. pojkar i de tre kohortema
hade kvar sina sparbankskonton, med undantag av 1830-1833 års kohorts “pojkkonton”
som varade i genomsnitt nio år.
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4.6. Långsiktiga sparbankssparare
1 Philadelphia Saving Fund Society 1850 var sparandet regelbundet på
nästan samtliga konton under de första åren. Det fanns ingen skillnad i
sparbeteendet vad gäller de konton som varade endast en kort tid och de
som varade under en längre tidsperiod. Alter,  Goldin  & Rotella  menar att
de individer som kunde fortsätta att spara på sina konton var personer som
lyckades överleva besvärliga ekonomiska perioder, medan däremot andra,
mindre lyckosamma individer, tvingades att säga upp sina sparbanks-
konton?” Gällde detta även de långsiktiga kontohållarna i Falu stads
sparbank? Nedan studeras de långsiktiga spararna för att avgöra om och i
så fall på vilka vis de skilde sig från övriga sparbankssparare.

4.6.1. De långsiktiga spararna
Något fler kvinnor än män var långsiktiga sparare (se tabell 4.6). De lång-
siktiga kontohållarna kom från samtliga fyra socialgrupper, men störst
antal kom från socialgrupp 2 och 4. Denna bild nyanseras dock något då
hänsyn tas till de långsiktiga spararnas relativa andel av respektive social-
grupp (se tabell 4.7).

TABELL 4.6.1830-33,1855  och 1880 års långsiktiga kontohållare;
kvinnor och män

Kohort
Antal och andel lbgsiktiga  sparare i resp. kohort

Kvinnor Män
1830-1833 12 st (4%) 12 st (4%)
1855 17 st (12%) 9 st (7%)
1880 14 st (9%) 11 st (7%)
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 185.5 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.

Jämförelsevis fler individer ur de mer bemedlade grupperna i 1830-1833
års kohort fortsatte att spara i minst 25 år. Under senare delen av 1800-talet
härrörde en växande andel av spararna från socialgrupp 4, vilkas förutsätt-
ningar för att spara förbättrats.

Z’ Alter,  Goldin  & Rotella  (1994),  s. 752 ff.
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TABELL 4.7.1830-33,1855  och 1880 års långsiktiga kontohållare
fördelade på socialgrupp och deras andel i socialgruppen

Antal och andel långsiktiga sparare i resp. kohorts socialgrupp, stycken (“ro)
Kohort 1 2 3 4
1830-1833 3 av 22 (14%) 8 av 55 (15%) 2 av 13 (15%) llav173(6%)
1855 2 av 12 (17%) 12 av 44 (27%) 1 av8 (13%) 11 av 72 (15%)
1880 2 av 14 (14%) 6 av 39 (15%) 2 av 16 (12%) 15 av 78 (19%)
Kulla:  Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks  husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.

De långsiktiga sparbanksspararna bestod av naturliga skäl i huvudsak av
individer ännu inte fyllda 46 år, men några fruar och änkor var äldre då de
öppnade konto i sparbanken och trots sin ålder nyttjande de aktivt sina
sparkonton under hela 25 årsperioden. Dessa kvinnor tillhörde socialgrupp
1 och 2. Aven den femtedel av de långsiktiga spararna som öppnat konton
som barn, kom i huvudsak från socialgrupp 1 och 2. Av dessa var två av
tre flickor. De kvinnliga långsiktiga spararna utgjordes i övrigt av flera
individer i åldersgruppen 26-35 år - då de öppnade sparbankskonto - varav
närapå samtliga var pigor eller mamseller. De manliga långsiktiga spararna
var ofta yngre, 15-25 år, då de öppnade ett sparbankskonto.

De långsiktiga kontohållama skilde sig något från övriga kontohållare
vad gäller sättet att spara. Ofta var det frågan om ett sparbeteende med viss
regelbundenhet som etablerades redan under sparbankskontots första år.
En eller ett par insättningar som nådde maximalt tillåtna insättningsbelopp
under året gjordes av individer ur de övre socialgrupperna, medan ett idogt
vecko- eller månadssparande karakteriserade pigorna och arbetarnas
insättningar i 1830-1833 års kohort. Uttag undveks generellt och förekom
framförallt efter många års sparande. De långsiktiga kontohållama i 1880
års kohort visade överlag en större idoghet i sitt sparbeteende än
genomsnittsspararen. Då beloppen, liksom att insättningstillfället under
året, varierade förefaller dessa individer ha satt in det överskott som de
lyckades undanhålla för tillfället. För 1855 års kohort syns inga tydliga
skillnader i sparbeteendet från det som gällde övriga kontohållare detta år.
Kanske har det sin förklaring i att de ekonomiska nedgångsperioderna
1857 och 1867 drabbade alla kontohållare, även de som försökte ha ett
långsiktigt sparande.

Då sparandet generellt sett var ett aktivt sparande under större delen av
25 års perioden och uttagen var sparsamma, ökade de långsiktiga konto-
hållarna sina sparmedel över tid och stora summor uppnåddes på kontona.
Dessa belopp motsvarade många gånger flera årslöner för en arbetare.
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4.6.1.2. Ett steg upp eller ner i social tillhörighet?
Under den tid som sparbankssparama hade ett konto i Falu stads sparbank
kunde de byta civilstånd och yrke. De långsiktiga spararna i de tre
kohorterna har följts över tid för att se om individerna bytte socialgrupps-
tillhörighet. Det visar sig att socialgruppsbyten sällan gjordes och när så
förekom var det män i hantverksutbildning som erhöll mästertitel, fruar
blev änkor och ett par pigor gifte sig med gårdsägare. Vanligtvis kvarstod
man dock i den socialgrupp man var född, som kamrersdottern som gifte
sig med en kamrer och fabrikörsonen som blev doktor. De ekonomiskt
förändrade förhållanden som detta innebar kan antas ha påverkat
sparbankssparandet, men någon tydlig bild ges inte då de långsiktiga
spararnas transaktioner i sparbanken följs under 25 år. För att besvara
frågan krävs en mer omfattande kvalitativ analys av individens
ekonomiska situation över tid och nyttjandet av andra sparformer.

4.6.1.3. Slutsatser
Sammanfattningsvis kan konstateras att barn och äldre kvinnor i de mer
bemedlade grupperna var något överrepresenterade bland de långsiktiga
spararna i förhållande till deras andel av undersökningspopulationen. Män
ur socialgrupp 4 var däremot underrepresenterade. 1 övrigt fanns en
förhållandevis god överensstämmelse mellan de långsiktiga sparbanks-
spararna och de tre kohortema vad avser åldersstruktur och kön. Däremot
skilde sig Falusparbankens långsiktiga sparare något från övriga sparare
genom att överlag visa på ett mer idogt sparande över tid. Denna skillnad
fanns inte bland de amerikanska kontohållama som nämndes inledningsvis
i detta avsnitt.

4.6.2. Sparandet över livstiden
Det sparmönster som framkommer om man följer de enskilda individerna
över livstiden”’ (se diagram 4.16) påminner i hög grad om bilden av samt-
liga undersökta individers saldon över tid (se diagram 4.12).

“’ Av totalt 75 långsiktiga sparare har fyra inte kunnat identifieras vad gäller ålder
och ingår därför inte i denna delundersökning.
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DIAGRAM 4.16. De långsiktiga spararnas sammanlagda saldon i olika
åldrar (fast värde, basår = 1861-1870, kronor)

Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundborns husförhörslängder 18251835,  Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833;
Deflator: Myrdal (1933),  Table A, column  17, budget b.

Liksom visats tidigare ökade sparbankssparandet i omfattning med stig-
ande ålder (se diagram 4.16). Tidigare har framkommit att 1880 års kohort
fortsatte att spara något längre upp i åldern än de två tidigare kohorterna
(se diagram 4.12). Det var också 1880 års kohort som sparade de största
beloppen. Det ökade sparandet upp i åldersgrupperna kan förklaras av den
kraftiga allmänna lönestegringen under slutet av 1800-talet.

Till det yttre förefaller sparbankssparandet att verifiera sparteorierna
(Modigliani & Friedman), men det är dock för tidigt att dra några generella
slutsatser eftersom man kan ha använt andra sparformer.Z”

4.7. Sammanfattning
Falu stads sparbanks inlåningsmöjligheter hade redan från början nyttjats
av samtliga samhällsskikt. De övre skiktens sparbankssparande var fram-
förallt ett sparande för barn och ungdomar. Majoriteten sparare kom
emellertid från de arbetande och tjänande grupperna, det vill säga de
grupper som sparbanken vände sig till. Även mer ekonomiskt starka
individer öppnade konton efterhand som det filantropiska inslaget

25X Analyser om detta avses att genomföras i det senare avhandlingsarbetet.
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minskade och sparbanken fick mer karaktär av en sparinrättning i vidare
bemärkelse.

En stor del av kontona i sparbanken varade endast en kortare period.
Detta gällde främst för 1830-1833 års kontohållare, där mindre än hälften
av kontona var kvar efter fem år. Betydligt fler av 1855 års kohort fanns
kvar efter fem år, 75 procent, medan 60 procent av de ursprungliga konto-
hållarna i 1880 års kohort hade kvar sina konton efter samma antal år.
Huruvida kontohållaren tvingades att avsluta sitt sparbankskont0 på grund
av svårigheter att genomföra insättningar varje år, som reglementet krävde,
eller om andra ekonomiska skäl orsakade uttagen går bara att spekulera i.
Sannolikt valde en del individer att vid ett senare tillfälle öppna ett nytt
konto i sparbanken. Förutsättningarna för att spara förbättrades emellertid
under andra hälften av 1800-talet.  Förmågan att spara påverkade även
sparbankens kontohållare, såtillvida att allt fler konton kvarstod och med
större sparbelopp. De största sparbeloppen fanns också hos 1880 års
kohort. Fler individer med bättre möjlighet att undvara ett sparkapital
fanns bland denna kohorts kontohållare, samtidigt som de ekonomiska
förutsättningarna bland gemene man hade förbättrats. Majoriteten
individer i de tre kohorterna hade emellertid förhållandevis små saldon i
sparbanken.

För en del kontohållare ersatte sparbankskontot ett tidigare sparande och
därmed kunde ett större belopp placeras i sparbanken. Fyra procent bland
1830-1833 års kohort satte in maximalt tillåtna belopp på sitt sparbanks-
konto, då kontot öppnades. En större andel, 1.5 respektive 12 procent, av
1855 och 1880 års kohorter uppnådde maximalt sparbelopp vid det tillfälle
då de öppnade sparbankskonto. Taken för insättningarna vid de tre till-
fällena motsvarade lönen för respektive 95, 72 och 116 arbetsdagar för en
manlig arbetare och var med andra ord betydande belopp.

Vanligtvis var insättningarna små till storlek och det största antalet
insättningar gjordes under sparkontots första år. En stor del av arbetarna i
kopparhanteringen, hantverksgesäller och pigor bland 1830-1833 års
kohort gjorde ofta vecko- eller månadsvisa insättningar. Detta förekom
inte i samma utsträckning hos de två senare kohortema. De regelbundna
insättningarna var med stor sannolikhet en del i ett lönsparande.

Överlag var uttag sparsamt förekommande och detta kan visa på att
sparandet på kontot syftade till en ackumulation över tid. Det uttag som
gjordes i samband med kontots avslutande var ofta större än övriga uttag
och kan ha använts för inköp av något slag eller för betalning av en skuld.
1880 års kontohållares uttagsbelopp var störst, då kohorten även hade de
största sparbeloppen på sina konton. Individerna i denna kohort drog sig
inte heller i lika stor utsträckning för att röra sina sparbelopp vid behov,
jämfört med de två tidigare kohortema. Sparkontot förefaller ha nyttjats
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mer för placering av det kapital som individen kunde undvara för ett
sparande och mindre för ett traditionellt lönsparande.

De ekonomiska konjunkturerna påverkade sparförmågan såtillvida att
insättningar minskade vid lågkonjunkturer och en del individer tvingades
att ta av sitt sparkapital. Detta drabbade flera av 1855 års sparare i sam-
band med agrarkrisen 1867-1868. Några kontohållare fick svårt att spara
och andra tog ut en del eller till och med alla sparmedel som fanns på
sparbankskontot. Detta är en förklaring till varför 1855 års kohort hade den
förhållandevis lägsta saldoutvecklingen.

Även de ekonomiska förutsättningarna under året påverkade sparför-
mågan. En betydande del av sparbankskontona öppnades och insättningar
gjordes i december i samband med att man fått sin lön och erhållit en
eventuell julbonus. Situationen var likartad i slutet av oktober, då tjänste-
året hade tagit slut och en del av tjänstefolkets lön betalats ut. Sannolikt
valde en del individer att öppna ett sparbankskonto, då man skaffat en ny
anställning. Även löneutvecklingen där sommarmånaderna kunde ge en
högre inkomst för flera löntagargrupper, påverkade andelen nyöppnade
sparbankskonton under året. Flera av de nyöppnade kontona kom från
denna del av året, liksom en stor del av årets insättningar. Det omvända
förhållandet gällde för uttagen, som var mer vanligt förekommande under
vinterhalvåret. En del uttag användes troligen för inköp vid höstens och
vinterns lokala marknadsdagar. Inköp av konsumtionsvaror och
investeringar inför sommaren är en trolig förklaring till varför uttagen var
många, medan insättningarna var få i maj månad.

Sparandet i sparbank förefaller att ha blivit en angelägenhet för flera
familjemedlemmar och inte bara något som sköttes av husföreståndaren för
övriga familjen. Allt fler kvinnor skaffade ett eget konto i sparbanken,
samtidigt som det redan tidigt utbredda barnsparandet ökade ytterligare
under slutet av 1800-talet.  Sparbankssparandet gjorde det möjligt att
placera och förränta även dessa individers små sparbelopp. Sparbankerna
gav vidare kvinnor en viss möjlighet att styra över sina tillgångar under en
tid då detta var starkt beskuret i lag. Många kvinnor hade också ett
omfattande sparbankssparande av en mer långsiktig karaktär. Denna
sparstrategi förefaller logisk om syftet var att spara för ålderdom eller ett
visst mål.

Uppemot hälften av kontona som öppnades för barn varade till myndig
ålder, vilket visar att sparandet skulle vara en grund för vuxenlivet. Att en
stor andel av kontona upphörde innan barnen fått rätt att själva disponera
sina konton, kan ha sin förklaring i att flera av kontohållamas föräldrar
hade begränsade möjligheter till att spara och att föräldrar använde barnens
sparmedel under ekonomiskt besvärliga tider. Barnkontona varade
emellertid i genomsnitt i tolv år. För flera av dessa kontohållare blev
sparandet en vana och man fortsatte att spara som vuxna.
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Det långsiktiga sparandet i sparbanken uppvisar ett tydligt livscykel-
mönster, där sparandet ökade med stigande ålder. 1 trettioårsåldern avtog
sparförmågan tillfälligtvis, i samband med familjebildande. 1 övre medel-
åldern steg sparförmågan åter, när kostnader för familjebildande inte
längre tog allt inkomstöverskott. Samtidigt blev det intressant att nyttja
sparbankskontot för ett pensionssparande. En viss förskjutning i ålders-
cykeln förefaller ha skett för den senare kohortens sparare, vilket kan ha
varit en effekt av en ökad förväntad levnadsålder och en förbättrad spar-
förmåga under sent 1800-tal. Samtidigt inrättades flera sparformer och
början till ett socialt försäkringssystem lades. Konkurrensen på spar-
marknaden växte. Sparmotiven förefaller samtidigt ha diversifierats under
1800-talets sista decennier. Sparbankens inlåningskonton nyttjades i högre
grad än tidigare för kassaförvaltning och för ett buffertsparande, parallellt
med att ett mer långsiktigt sparande i form av mål- och pensionssparande
alltjämt karakteriserade en del kontohållares sparbeteende.
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Huvudsyftet med denna licentiatuppsats har varit att undersöka hur en del
av det tidiga institutionella hushållssparandet etablerades och utvecklades
1830-1914. För att kunna belysa sparandet på individnivå har detta under-
sökts bland Falu stads sparbanks kontohållare. Tre kohorter av sparbanks-
sparare från på varandra följande tidsperioder har studerats för att täcka en
så stor del av undersökningsperioden som möjligt. De tre kohorterna utgår
från sparbankens nya kontohållare åren 1830-1833,1855  och 1880. Under-
sökningen ska ses som en första del i ett större arbete där individers
sparande studeras utifrån ett livscykelperspektiv.

Ett par frågor ställdes inledningsvis i denna uppsats; Hur utvecklades
det individuella hushållssparandet i sparbanken över tid? Vilka var
individerna som sparade i sparbanken och hur såg deras sparande ut?
1 detta kapitel sammanfattas undersökningens resultat och ett antal
slutsatser inför det fortsatta avhandlingsarbetet diskuteras.

5.1. Från sparinrättning till sparbank
Falu stads sparbank öppnade den åttonde januari 182.5. Liksom andra
tidiga stadssparbanker hade sparbanken i Falun grundats för att komma
tillrätta med det lokala fattigvårdsbehovet. Den enskilde individen skulle
lära sig att planera för sin egen.framtid. Ett regelbundet sparande på lång
sikt skulle uppmuntras genom att ränta gavs på de medel som placerades i
sparbanken. Att flera centrala personer i lokalsamhället tillhörde spar-
bankens ledning sågs som en nödvändighet för att sparbankssparandet
skulle uppfattas som en säker placering för de mindre bemedlade individer
som öppnade sparbankskonto.

Ett informellt sparande hos arbetsgivare och i kassor av olika slag fanns
sedan länge i Sverige. Detta sparande ersattes på flera platser av ett konto i
någon av de sparbanker som inrättades från 1820-talet.  Fram till och med
1850-talet bildades majoriteten av sparbankerna av städernas och läns-
styrelsemas centrala personer. Det sparsociala motiv som dominerat de
tidiga stadssparbankerna gällde inte längre för de socken-, läns- och
häradssparbanker som bildades i stor skala från seklets mitt, utan i dessa
lyftes även den kreditgivande rollen fram.

Från 1870-talet upplevde sparbankerna en växande konkurrens på spar-
marknaden. En stor del av landets befolkning hade ett sparbankskont0 och
betydande summor förvaltades av landets sparbanker. Detta innebar att
krav på kontroll restes och sparbankernas verksamhet reglerades genom att
en första sparbankslag infördes 1892. Samtidigt öppnades sparbankernas
inlåning till att inte bara omfatta de mindre bemedlade grupperna i
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samhället, utan även en bred allmänhet, något som i praktiken hade före-
kommit i landets sparbanker redan från början.

Vid sekelskiftet 1900 fanns närmre 400 sparbanker i landet. Sparbank-
ernas lokala karaktär dominerade alltjämt och den ideella grunden där
verksamheten skulle drivas utan enskilt vinstsyfte var gemensam för
landets sparbanker. Många såg alltjämt sparbankerna som filantropiska
välgörenhetsinrättningar, men på flera platser i landet bedrev sparbankerna
en verksamhet snarlik affärsbankernas. För stora delar av befolkningen
innebar sparbankerna den första kontakten med sparande i institution.
Traditionen att spara befrämjade kreditinstitutens kapitalackumulation och
därmed den ekonomiska utvecklingen i landet.

5.2. Spararna i Falu stads sparbank
Falu stads sparbanks in- och utlåningsverksamhet samt formaliseringen av
den egna verksamheten i sparbanksreglementena uppvisar paralleller till
andra tidiga stadssparbankers utveckling under denna tid. Inlåningen var
emellertid något mindre till storlek än genomsnittet i landets sparbanker
under 1800-talets första hälft. Detta kan förklaras av näringslivets
stagnation och den långsamma ekonomiska utvecklingen i Falun.

Under undersökningsperioden omvandlades näringslivet i Falun.
Kopparhanteringen, som länge varit den dominerande industrin, ersattes
efterhand av ett mer diversifierat näringsliv. Antalet arbetstillfällen liksom
befolkningen i Falun ökade från 1860-talet och den ekonomiska utveck-
lingen tog fart på allvar under 1880-talet.

Lokalbefolkningens förbättrade förutsättningar för att spara och utveck-
lingen på sparmarknaden kan ses som katalysatorer för sparbanken. Redan
i sparbankens första reglemente var inlåningen i sparbanken noga reglerad
både vad gällde minsta tillåtna belopp per insättningstillfälle och maximalt
tillåtna storlek på behållning på sparkontot. Den garanterade räntan, säker-
heten och inlåningens förhållandevis snabba omvandling till likvida medel
var av betydelse för att attrahera sparare. Allt eftersom sparbanken
utvecklades formaliserades den egna verksamheten via förändringar i spar-
bankens reglemente. För att kunna bedriva en fungerande verksamhet
anpassades öppettider, insättnings- och uttagsrestriktioner för att bättre
stämma överens med kontohållamas behov. Detta var av betydelse för att
sparbanken skulle kunna expandera trots den växande konkurrensen från
andra sparinrättningar.

Efter bara några års verksamhet och vid tiden för denna undersöknings
början fanns uppemot 500 sparkonton i Falu stads sparbank. Den genom-
snittliga behållningen på sparbankskontona motsvarade cirka 70 daglöner
för en manlig arbetare vid denna tid. Antalet kontohållare liksom den

102



genomsnittliga behållningen på sparkontona var närapå tio gånger större år
1910 jämfört med 1830 och uppemot varannan Falubo kan ha haft ett
konto i sparbanken vid denna tid. Sparbanken hade fått en fast förankring
på orten.

Den omfattande inlåningen på sparkontona i början av 1830-talet visar
på att sparbankens inlåningsmöjligheter även nyttjades av mer bemedlade
personer. Alla sociala skikt fanns bland sparbankens kontohållare, men
arbetare och tjänstefolk utgjorde en majoritet. En växande andel individer
kom emellertid från de mer ekonomiskt starka grupperna. Under sent
1800-tal  representerade sparbankens kontohållare bättre lokalbefolk-
ningens sociala strukturen än tidigare.

Flera av stadens arbetsgivare hade engagerat sig i sparbanksbildandet
och under sparbankens första tid uppmuntrade de sina anställda till att
spara en del av sin lön på ett sparbankskonto. Arbetare och pigor, som ut-
gjorde två tredjedelar av kontohållama vid denna tid, uppvisade en tydlig
regelbundenhet i sina insättningar, där små belopp sattes in på individernas
sparbankskonton vecko- eller månadsvis. Detta lönsparande var ett tvångs-
sparande för en del anställda vid Falun koppargruva och ett villkor för att
ha kvar arbetet, något som förefaller ha tillämpats under sparbankens
första tid.

Då ett sparbankskonto öppnades placerades många gånger ett större
belopp än vad som följde därpå. Allt mer ofta var det frågan om att det
maximalt tillåtna insättningsbeloppet sattes in vid detta tillfälle.
Sparbankssparandet kan därmed antas ha ersatt ett tidigare sparande i
någon form.

Vanligtvis var sparbankssparandet ett aktivt sparande där regelbundna
insättningar gjordes under året. Det största antalet insättningar gjordes ofta
under det första året. De individer som fortsatte att spara gjorde dock färre,
men större insättningar under följande år. En önskan att ackumulera ett
sparbelopp syns tydligt, då uttag endast förekom sparsamt. Under svåra
ekonomiska perioder förefaller sparandet ha påverkats såtillvida att
insättningar minskade och uttagen ökade. En del kontohållare tvingades till
och med att säga upp sina sparbankskonton.

Det utpräglade småsparandet gällde en stor del av kontohållama och
flera av kontona upphörde efter bara en kort tid eller ett par år. Detta gällde
framförallt de tidiga sparbanksspararna, men majoriteten av sparbankens
kontohållare i samtliga tre kohorter var småsparare. En del kontohållare
uppnådde emellertid maximalt tillåtna insättningsbelopp efter ett par
insättningar. Även ett flitigt småsparande under en fem-tioårsperiod kunde
leda till att betydande summor ackumulerades. Storleksordningen kunde
motsvara en arbetares halva årslön. De förbättrade ekonomiska förutsätt-
ningarna och borttagandet av restriktioner, vad gäller insättningar och
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uttag, innebar att inlåningen ökade och de innestående beloppen på spar-
kontona steg över tid.

Sparbankssparandet uppvisade säsongsvisa variationer orsakade av
individens inkomst- och utgiftsbild under året. En stor del av sparbankens
konton öppnades i december och januari och de belopp som då sattes in
härrörde sannolikt från den löneutbetalning som gjordes i samband med
tjänsteårets slut eller från en julbonus. Att insättningarna även fortsätt-
ningsvis var stora vid denna tid på året stärker detta resonemang. Då löne-
utvecklingen var gynnsam under sommarmånaderna för flertalet arbets-
tagare, öppnades en stor andel av sparbankens konton sommartid. Även en
stor del av insättningarna under året gjordes vid denna tid, medan uttag var
sparsamt förekommande. Under vintertid gällde det motsatta förhållandet.

Uttagen var, som tidigare påpekats, större än insättningarna. Storleken
på uttagen indikerar att de gjordes för konsumtion eller betalning av skuld.
1 samband med att kontot avslutades togs många gånger ett stort belopp ut
och troligtvis flyttades sparmedlen till ett annat sparande eller användes för
en investering av något slag.

Få gifta kvinnor hade i undersökningens början ett eget sparbanksskonto
utan sparandet ombesörjdes av maken. Allt fler gifta kvinnor skaffade
emellertid med tiden ett eget konto. Falu stads sparbank föregick lagstift-
ningen genom att i 1893 års reglemente ge även gifta kvinnor kontrollen
över det egna sparbankskontot. Under andra hälften av 1800-talet var
hälften av kontohållarna i sparbanken kvinnor.

Majoriteten kvinnor var pigor. Flera av dessa kvinnor öppnade troligtvis
ett sparbankskonto i samband med att de erhöll anställning. För ogifta
kvinnor och änkor, ur alla sociala skikt, blev sparbanken en möjlighet.
Dessa individers ofta små sparbelopp hade få alternativa placerings-
möjligheter.

Det kvinnliga sparbankssparandet varade överlag under en längre tids-
period än det manliga sparbankssparandet. Kvinnor förefaller i högre grad
än män att ha undvikit att göra uttag. Detta medförde att de kunde
ackumulera större belopp än männen. Trots lägre inkomster och
begränsade ekonomiska möjligheter överlag, uppbringade den kvinnliga
genomsnittsspararen efter fem års sparande belopp motsvarande en årslön.
De kvinnor som fortsatte att spara under ytterligare några år hade i flera
fall än större belopp innestående. Lägst saldon hade 1830-1833 års kohorts
manliga sparare och de största saldona hade 1880 års kohorts kvinnliga
sparare.

Sparandet för barn var betydande redan under sparbankens första tid.
Barn utgjorde cirka 15 procent av kontohållama 1830-1833 och runt 25
procent åren 1855 och 1880. Dessa konton varade i genomsnitt i tolv år
och 40 procent avslutades först i myndig ålder, vilket visar att sparandet
utgjorde en ekonomisk grund inför vuxenlivet. Att en betydande andel av
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kontona, 60 procent, upphörde tidigare kan ha orsakats av att kontona
nyttjades för familjens behov vid ekonomiskt svåra perioder. Av samtliga
barnkonton varade emellertid 20 procent i mer än 20 år, vilket visar att
sparandet fortsatte upp i vuxen ålder. En del individer fostrades till ett
fortsatt sparande.

Både flickor och pojkar hade egna sparbankskonton, men insättningarna
var jämförelsevis större på pojkarnas konton. Även sociala skillnader
förelåg vad gäller barnsparandet. Begränsade ekonomiska möjligheter
verkar ha inneburit att arbetarnas sparande inriktades mera på sönerna, då
dessa skulle stödjas inför vuxenlivet. Döttrarna förutsattes ta anställning
och senare gifta sig. De övre sociala skiktens sparandet i sparbanken var i
huvudsak ett sparande för flickor. Dessa hade behov av medel inför
giftermål eller ifall de förblev ogifta. Pojkarnas ekonomiska förutsättningar
var bättre och sannolikt erhöll de ett sparande i andra tillgångar.

Majoriteten av kontohållarna var 15-25  år då de öppnade sitt sparbanks-
konto och deras andel av sparbankens sparare översteg deras andel av
befolkningen. Denna åldersgrupps förutsättningar för att spara bör ha varit
förhållandevis goda, då de trots ibland låga inkomster vanligtvis också
hade små utgifter. Vidare bör de haft incitament till att spara inför
bildandet av familj eller för etablerandet av en egen rörelse. Så var
emellertid inte fallet utan gruppens sparande utvecklades svagt. Inlåningen
för medelålders sparare, 26-45 år, var däremot mer omfattande i storlek,
trots troliga kostnader för familjen. Möjligen var det frågan om ett
hushållssparande, där alla familjemedlemmars överskott placerades.
Individer som var över 45 år, då de öppnade ett sparbankskonto, var under-
representerade i sparbanken i förhållande till andelen av befolkningen.
Minskade inkomster möjliggjorde att färre individer skaffade ett spar-
bankskonto. Samtidigt blev dock sparbanken viktig för ett pensions-
sparande. Flera kvinnor över 55 år, men få män, förefaller ha nyttjat
sparbankens för detta syfte och deras sparande blev vid flera tillfällen
omfattande. Detta blev mer ovanligt bland 1880 års kohort och
förklaringen till detta kan vara att andra sparformer blivit möjliga.

Den största behållningen hade de individer som sparade under en längre
tidsperiod i 35-50 års ålder. För 1880 års kohort var denna period
förskjuten cirka tio år och inföll istället i 45-60 års ålder. Den ekonomiska
utvecklingen, den påbörjade utbyggnaden av det offentliga försäkrings-
systemet och en mer positiv syn på de egna livstidschanserna kan förklara
detta resultat. En del individer fortsatte att spara upp i hög ålder. Sparandet
kan ha blivit en vana och en del individer önskade troligen efterlämna ett
arv.

Förändringar i reglementet, den ekonomiska utvecklingen och det för-
bättrade förtroendet för sparbanken innebar att allt fler av kontohållama
hade kvar sitt sparbankskont0 under en längre tidsperiod. Det utpräglade
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lönsparande från sparbankens första tid förefaller ha ersatts av depositioner
av möjliga sparmedel. Rörligheten på kontona ökade samtidigt. Den
förbättrade tillgängligheten till sparmedlen innebar att det blev vanligare
att röra inlåningen och ett modernare sätt att spara syns under 1800-talets
slut. Det tidigare buffert- och målsparandet ersattes i någon utsträckning av
att individen använde sitt sparbankskont0 för kassaförvaltning.

5.3. Slutsatser och fortsatt forskning
Flertalet av de resultat som framkommit i denna undersökning av det
individuella hushållssparandet i Falu stads sparbank 1830-1914 överens-
stämmer väl med resultaten i de svenska studierna av det tidiga sparbanks-
sparandet. Tydliga paralleller kan även dras till den amerikanska under-
sökningen av spararna i Philadelphia Saving Fund Society 1850. En del av
resultaten, vad gäller individernas sparbankssparande, förefaller även
kunna kopplas till modern ekonomisk sparteori. För att kunna genomföra
en mer omfattande analys av det individuella sparandet på hushållsnivå
förutsätts emellertid en undersökning av en något bredare karaktär, där inte
bara en sparform utan individers hela ekonomiska situation behandlas.

Detta är något som planeras i det vidare avhandlingsarbetet, där det
tidiga individuella hushållssparandet ska studeras ur ett livscykel-
perspektiv. De undersökningsobjekt som valts ut för denna studie består av
de individer som sparade i Falu stads sparbanks under minst 25 år. Genom
att använda 1830-1833, 1855 och 1880 års långsiktiga kontohållare i
sparbanken är det möjligt att belysa eventuella förändringar i sparbeteendet
över en längre tidsperiod. Genom att studera dessa individer kan tre
perioder i tid, då olika institutionella förutsättningar för att spara förelåg,
lyftas fram.

De totalt 75 individer som sparade i sparbanken kan antas ha levt kvar
på orten under en 25 års period. Detta underlättar den vidare identi-
fieringen och uppföljningen av individerna över tid, då avsikten är att
undersöka personernas hela ekonomiska livssituation under en så lång tid
som möjligt. De tre kohortemas långsiktiga sparare undersöks i detalj för
att klargöra hur individens inkomst fördelades mellan konsumtion och
sparande under livstiden. Vidare är det av intresse att se vilka sparformer
man nyttjade, samt hur fördelningen mellan olika sparformer och spar-
inrättningar såg ut för olika kategorier av individer.

Individens förutsättningar för att spara undersöks genom att inkomster,
ekonomiska tillgångar och skulder studeras. Genom att följa individens
familjesituation kan även vissa antaganden om inkomster och utgifter
diskuteras. Sparandets påverkan av förändringar i inkomsten och orsaker
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relaterade till de ekonomiska konjunkturerna, är ytterligare områden som
är intressanta att undersöka.

Undersökningsobjektens familjesituation kan klargöras med hjälp av
husförhörs- och mantalslängder. Individens utgiftsbild kan skattas utifrån
familjestorlek och försörjningsbörda, medan inkomstsidan skattas utifrån
individens lönenivå. Hänsyn bör tas till eventuella inkomster från övriga
familjemedlemmar. De undersökta individernas tillgångar kan beräknas
utifrån bouppteckningsmaterial och fastighetsförteckningar. Därutöver ska
individernas konton i sparbanken, liksom deras sparande i övriga spar-
inrättningar, detaljstuderas. Tanken är att i så omfattande utsträckning som
möjligt rekonstruera ett antal individers ekonomiska förutsättningar för ett
sparande. Detta skulle kunna möjliggöra en bredare analys av sparandet ur
ett livscykelperspektiv.
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SUMMARY

During  the 1820s saving became institutionalised in Sweden, due to the
foundation of savings banks and later on, in the 183Os,  private banks. At
this time the Swedish monetary system stabilised as the silver standard was
introduced and together with an expanding market economy it provided a
growing number of citizens with a finantial  surplus that needed to be
invested. By studying how these early investments (i.e. savings) in the
savings banks developed, it is possible to gain an understanding of how
these institutions were used and how the savings patterns changed at a time
when modern Swedish society started to develop.

The foundation of savings banks had its origins in the philanthropical
idea of giving the working classes  a possibility to accumulate means that
could lessen their burdens  at times of unemployment and/or  low incomes.
In time the philanthropical features of the saving banks diminished, and
depositions gave way to lending. This development gave the savings banks
a much more important role in the development of the regional economy
than has been acknowledged earlier.

During t h e  191h century  nearly 400 Swedish savings banks were
established all over the country. These banks became important savings
institutes for the broader groups in society. To understand how these banks
were used by individual household savers during  the period 1830-1914,
one of the oldest savings banks - Falu stads sparbank, founded in 1824 -
has been chosen for this study to represent the savings banks. Archive
material concerning personal information with regard to the account
holders.and their transactions  in the savings bank is the core material for
this study. The new account holders in 1830-1833, 1855 and 1880,
respectively, make up three cohorts  which are followed over time. All their
transactions  in the savings bank are thoroughly analysed, and this analysis,
together with the personal information in the archive material, make up the
results of this study.

Results
Some of the results from this study confirm the results from previous
studies. As has been shown earlier, most account holders in the savings
banks had small deposits and many accounts did not last for long. Less
than half of the accounts of the 1830-1833 cohort  lasted for more than five
years. As a tomparison,  75 per cent of the accounts in the 1855 cohort  and
60 per cent in the 1880 cohort  were still active  after five years. The
differente between the cohorts  is most likely explained by the improved
economic prospects  in Falun towards the end of the century.
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More women than men kept up their accounts over the years and
managed  to accumulate quite large sums of money. After five years of
saving, some accounts held an amount corresponding to the sum of the
wages from 100 working days.“” After still five more years, some accounts
had grown to a sum corresponding to wages from 200 working days. As
the lotal economy developed over time, by the end of the 19’h century
more and more people were better  off. Thus, the account holders in the
1880 cohort had larger sums of money in their accounts during the period
(in deflated figures) than those in the other cohorts.

A majority of account holders seem to have avoided withdrawals as they
wanted to have savings as some sort of security for times of income
reduction, for rearing their family or for buying durables. Parents saved
money in their children’s (up to 15 years) accounts in order to give them a
good start in life. Some of the unmarried women, but also widows, seem to
have saved for old age. For some people, saving became a habit.

The savings bank in Falun changed over the years as the lotal
community developed. Its philanthropical character from the early years
became less pronounced and the savings bank became a savings institution
in a broader sense in the late 19’h  century. This is a feature it shared with
all savings banks in Sweden during  this period.

Most account holders in the savings bank were servants  (mainly
women) and workers. These groups became less numerous as more
affluent people opened accounts in the savings bank during  the latter  half
of the 19’h  century. Prosperous individuals had used the bank earlier, but in
order to save money on the behalf of their children, rather than themselves.

Workers and setvants in the 1830-1833 cohort often saved a small sum
of money every week, every setond week or once a month. When the
savings bank in Falun was founded, employers embraced the idea of a
savings institute for working people and encouraged their employees to
save some of their wages in the savings bank. In fatt, some employees
were even compelled to do so. This savings strategy changed as time went
by. Deposits became more irregular and were made at times when the
money was not needed for immediate expenses.

For women, the institutional settings - married and unmarried women
being under the legal guardianship of their husbands or fathers - restricted
their possibilities in economic matters. As the savings banks gave people
an opportunity to deposit small amounts of money into accounts, many
women opened accounts. Having an account of their own gave them some
influence over their economy. During the first years, 1830-1833, two out
of three accounts were held by men. But in the later cohorts, women and

‘X This applies to the wage for a male worker. As women normally were paid half the
amount of men, this sum corresponds to around 200 days of work for women.
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men each held 50 per cent of the accounts. Some of the men’s savings
accounts were presumably family accounts as the men were household
providers. Nevertheless, some family members still had accounts of their
own.

A substantial number of the account holders were children from all
social groups. The number of accounts held by children grew during  this
period from 15 to 25 per cent of the total number of accounts. In the upper
classes a large number of the children’s accounts were held by girls.
Women in the upper  classes were not supposed to work and if unable to
find a husband, a woman must have a substantial sum of money to provide
finantial security. In the lower classes most children’s accounts were held
by boys, as they were to be responsible not only for themselves, but for
their wives and children as well.

The accounts that were held by children and youngsters were rather
small however. Many account holders were between the ages 15 to 25
years when they opened their account, mainly because it was about that
age that many people started to differentiate their economy from that of
their parents. As they grew older, in their thirties and forties,  the amount of
money they could deposit in a savings account decreased, which of course
was a consequence of greater expenses for raising a family . Later on when
their children in turn grew up and eamed an income of their own, it
became once again possible to put aside some of their eamings.

As time went on and one grew older, saving money for one’s old age
became more and more important, and many of the accounts held by
people at the end of their careers  grew rather steadily until they reached
old age and needed their savings. In the 1880 cohort  this accumulation was
shifted forward a number of years, which indicates a change in life-
expectations as the economic opportunities were greater at the end of the
l?Yh century .

The results and findings in this study show that saving strategies during
a persons life can be analysed from a life-cycle perspective.
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BILAGOR

Bilaga A. Tabell- och diagrambilaga
TABELL 1. De tre kohortemas sparande i Falu stads sparbank 1830-1905
(fast värde, basår = 1861-1870, kronor)
Är Saldon efter

1:a  aret 5:te året 1O:de  året 15:de  året 20:de året 25:te året
1830-1833
Medelvärde 23 87 159 2.53 468 335
Medianvärde 11 36 35 55 59 56
1855
Medelvärde 28 136 168 194 302 378
Medianvärde 35 71 57 21 76 4 2
1880
Medelvärde 49 137 269 335 650 734
Medianvärde 25 55 95 62 17 118
Källa: Bearbetning av uppgifter från Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1905;
Deflator: Myrdal (1933),  Table A, column 17, budget b.

TABELL 2.a. 1830-1833 års kohorts kvinnors - mäns saldon (fast värde,
basår = 1861-1870, kronor)

1830-1833 års kohorts sparande under 25 år
Efter år Ett Fem Tio Femton Tjugo Tjugofem

kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m
Medel (kr) 31-18 108-61 247-69 366-147 538-218 472-66
Median (kr) 21-8 59-24 71-16 168-7 469-9 376-6
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1858; Deflator: Myrdal (1933),
Table A, column 17, budget b.

TABELL 2.b. 1855 års kohorts kvinnors - mäns saldon (fast värde, basår =
1861-1870, kronor)

185.5 års kohorts sparande under 25 år
Efter år Ett Fem Tio Femton Tjugo Tjugofem

kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m
Medel (kr) 31-22 149-109 202-97 196-184 274-388 474-245
Median (kr) 34-14 83-16 112-6 29-2 75-270 66-95
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1855-1880;  Deflator: Myrdal (1933),
Table A, column 17, budget b.
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TABELL 2.~. 1880 års kohorts kvinnors -mäns innestående saldon (fast
värde, basår = 1861-1870, kronor)

1880 års urvalspopulations sparande under 25 år
Efter år Ett Fem Tio Femton ljug0 Tjugofem

kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m
Medel (kr) 70-53 161-105 363-184 449-169 903-318 1.014-308
Median (kr) 47-26 80-29 169-24 109-26 293-28 284-26
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1880-1905; Deflator: Myrdal (1933),
Table A, column 17, budget b.

TABELL 3. De tre kohortemas sparande i de olika åldersgrupperna under
25 år fördelat på kvinnor - män (löpande värden, kronor).
Undersöknings- Genomsnittlig behållning  på sparkontona efter antal år
population Ett Fem Tio Femton Tjugo Tjugofem

17-16 57-48 103-28 240-27 316-32 44-23
8-6 27-15 36-7 33-7 42-10 0-0
6-15 15-143 7-383 7-224 10-447 0-382
28-9 80-8 194-6 202-x 413-x 171-x
24-10 40-19 48-13 196-10 296-2 463-1
22-33 64-74 186-x 221-x 132-x 4-x

28-19 114-141 126-98 143-114 360-316 833-579
25-17 53-59 22-14 14-66 58-360 104-112
29-29 198-132 314-262 184-637 310-718 467-x
30-24 114-107 133-220 247-330 222-375 649-0
52-28 133-5 98-4 5-2 53-2 70-2
49-54 364-543 844-x 975-x 784-x x-x

1830-1833
0-14 år
15-25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-  år
1855
0-14 år
15-25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-  år
1880
0-14 år
15-25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-  år
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Asoebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
Anm. Observera att endast ett fåtal kontohållare fanns kvar efter ett antal års sparande. x
anger att ingen kontohållare fanns kvar under nedslagsåret.

40-46 78-31 237-81 127-122 219-658 5-97
34-30 116-54 67-316 27-78 94-230 298-310
38-98 179-222 169-346 78-366 203-22 42-81
62-49 311-147 966-32 1264-29 2556-24 2466-8
116-137 299-354 63-286 190-412 462-1369 180-x
79-x 195-x 390-x 584-x 1724-x 543-x

kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m kv.-m
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DIAGRAM 1 .a. 1830-33 års kohorts fördelning i ålders- och socialgrupper
Andel (% )

Källa: Se tabell 3 ovan.

.Socialgmpp 2 0 Socialgrupp 3 q  Socialgipp 4 ~

DIAGRAM 1 .b. 1855 års kohorts fördelning i ålders- och socialgrupper
Andel (“ro)

0-14 1.5-2.5 26-35 Å,~~,. 36-45 46-55 56-

W Socialgrupp 2 0 Socialgrupp 3 OSocialgrupp 4

Källa: Se tabell 3 ovan.

DIAGRAM 1 .c. 1880 års kohorts fördelning i ålders- och socialgrupper
Andel (% )

25

0-14 15-25

Socialgrupp 1

Källa: Se tabell 3 ovan.

26-35 hder 36-45 46-55 56-

. Socialgrupp 2 rösocialgrupp 3 q  Socialgrupp 4
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Bilaga B. Socialgruppsindelningar
Att analysera individers samhällsposition i förhållande till varandra genom
att använda socialgruppsindelningar är vanligt inom både historisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Socialgruppsindelningarna är dock inte
gemensamma inom samma ämnesdiscipliner eller forskningsgrupper. Det
förefaller istället som om varje forskare konstruerar sin egen socialgrupps-
indelning utifrån undersökningens syfte, källmaterial och det geografiska
undersökningsområdets näringsstruktur samt utifrån andra forskares
befolkningsindelningar. Självfallet beror undersökningens resultat på
indelningens utformning.“’ Flera principiella utgångspunkter och
indelningsgrunder delas dock av flertalet forskare, och dessa beskrivs
översiktligt nedan.

Indelningar grundade på den officiella statistiken
Under 1800-talet var det vanligare än idag att individer kombinerade flera
olika arbeten för sin försörjning. Vanligtvis räknades dock individen till en
viss yrkesgrupp, vilken angavs i officiella sammanhang.

Den officiella statistiken utgjordes 1749-1859 av Tabellverkets stånds-
statistik och från 1860 av Folkräkningarna”” och grundades på kyrkobok-
föringsmaterial samt skattelängder. Redan från början skilde man individer
åt vad gällde “stånd och villkor”“‘. Vuxna män, vuxna kvinnor och barn
under 1.5 år utgjorde tre olika grupper som i sin tur delades in i cirka 50
olika kategorier, då inkluderat diverse undergrupper. 1 den officiella
statistiken delades dessutom individerna in i yrkesutövare, tjänstefolk och
familj och från senare delen av 1800-talet framgick även könsfördelningen

“’ 1 Historisk tidskrifts temanummer 1978 diskuteras befolkningsindelningar i
sammanfattande ordalag. Här hävdas att man inte behöver eller kanske inte kan  finna en
lösning på problemet utan mycket kan vara vunnit genom att man samarbetar för att
finna “standardlösningar på delproblem i sammanhanget. Ty arbetsuppgiftens storlek
motiverar rationalisering, och behovet av att göra meningsfulla jämförelser mellan
skilda forskares resultat försvarar varje strävan mot en standardisering”, s. 1.

‘se Från 1751 genomfördes befolkningsräkningar var tredje och från 1775 vart femte
år. De senare Folkräkningnrna  från 1870 genomfördes vart tionde år och samman-
ställdes av SCB. Yrkesuppgifterna togs t.o.m.  1900 från husförhörslängder och för-
samlingsböcker, d.v.s. samma källmaterial som använts i denna undersökning. Fr.o.m.
1910 nyttjades även mantalslängder, som efter 1950 blev folkräkningarnas huvudsakliga
källor. Hofsten  (1986),  s. 131 och Carlsson (1968),  s. 14.

“’ Villkor är ett diffust begrepp som här syftar på en vidare definition av individens
samhällsposition.
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ur materialet. Ståndsstatistiken blev mer homogen under 1800-talet och
Folkräkningarna var mer kompletta än den tidigare ståndsstatistiken.2’”

Jämförelser över tid är problematiska, då indelningsgrunderna
förändrades successivt. Först 1910 bröts arbetarna ut ur de övriga
grupperna och samtidigt kom tjänarna att placeras i en särskild grupp,
benämnd “husligt arbete”.*5’ Trots sina brister har denna systematiserade
statistik ett högt värde som jämförelse- och som källmaterial för olika
forskningsfrågor vad gäller exempelvis förändringar i befolkningens
sociala struktur.Zh(’

Flera forskare har också använt sig av detta material. Erland Hofsten  har
skildrat den svenska befolkningens historia 1750-1980 och då, som
tidigare nämnts, källmaterialet inte är jämförbart över tid har Hofsten  valt
att dela in de mer än två seklerna i sex tidsperioder. Då systematiseringen
av befolkningen utgår från den officiella statistikens uppgifter grundar sig
indelningarna på individens yrkestillhörighet och den sociala skiktningen
hos befolkningen. De tre första tidsperioderna, 1751-1855, utgår från
statistikens indelning efter stånd och villkor.‘“’ Indelningen av perioden
1870-1910 utgår istället från individens näringsgrenstillhörighet, vilket
innebär att sex vida grupper identifieras. Befolkningens sociala skiktning
framgår liksom antalet huvudpersoner respektive biträden inom olika

25x Hofsten  tar i Svensk befolkningshistoria (1986),  ss. 25-30  upp problemen med den
äldre statistikens tillförlitlighet. Även Carlsson (1968),  s. 14 f ser flera problem med de
statistiska uppgifterna då ständiga förändringar av grupperingsprinciperna genomfördes.
Han menar dock att trots både brister och felkällor i materialet, så ger den officiella
statistiken en för sin tid exceptionellt komplett bild av alla yrkesutövare.

*5’i  Den offentliga statistiken har återgivits i Minnesskrift med anledning av
befolkningsstatistikens tvåhundraåriga bestånd (1949),  SCB. SCB-materialet är ibland
aggregerat och uppgifter om enskilda städer framgår därför inte. Detta gör att det finns
begränsningar i användningen av materialet.

1 SCBs arkiv finns de kodböcker som användes vid yrkesklassificeringen i
folkräkningarna från 1890. Utifrån detta material utformades en kodningslista för data-
behandling, YRKO, av Folkrörelseprojektet i Uppsala under 1970-talet.  Två av
forskarna, Öhngren (1974) och Lundkvist (1977) undersökte stadsbefolkningar och
lyckades i stort att enas om en socialgruppsindelning.

“” Även studier av näringslivets utveckling har genomförts utifrån detta material.
Se t.ex. Carlsson (1949) och Winberg (1977).

X’ De tidsperioder som tangerar denna undersökning är Hofstens  period tre, 1805
1855, och period fyra, 1870-1910. Den förra periodens användbarhet är begränsad då
socialgruppsindelningen bygger på drygt 20 vida yrkes- och näringskategorier, med
undergrupper. Befolkningsindelningen inbegriper alla män över 15 år, men för perioden
18051855 inbegrips alla män över 10 år. Detta kan bero på att barnarbetet utanför
jordbruket blev vanligare. Hofsten  (1986),  ss. 139-141.
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näringar. Någon ytterligare hänsyn till individens (antagna) ekonomiska
ställning eller sociala nivå, något som kan anses väsentligt för en under-
sökning av det individuella hushållssparandet, tas dock inte.

Även Sten Carlsson nyttjar den officiella statistiken då han genomför en
social gruppering av den svenska befolkningen utifrån deras förändrade
yrkesstruktur 1866-1960. Indelningen utgår i huvudsak från de hierarkiska
skillnaderna mellan och inom olika branscher och läsaren ges en oriente-
ring i hur flertalet yrken och deras samhällsställning har förändrats över
tid. De ekonomiska skillnaderna mellan olika individgrupper har därmed
till del beaktatsT2  Carlssons arbete avser att skildra huvudlinjerna i ut-
vecklingen under denna tid och utgör, liksom Hofstens  arbete, ett högst
intressant material för flera forskningsfrågor och som jämförelsematerial.

Indelningar grundade på yrke och geografiskt område
Befolkningsgrupperingarna utifrån officiell statistik visar på en vanlig
indelningsgrund, nämligen en indelning grundad på näringsgrens- och
yrkestillhörighet. Denna gruppering blir därtill ofta mer precis för de
branscher som är de dominerande, då grupperingarna i huvudsak grundar
sig på undersökningsområdets förutsättningar. 1 1800-talsstudier  utgör
jordbruksbefolkningen majoriteten av invånarna på flertalet platser och
flera indelningar har dominerats av de agrara grupperna.‘“’ Att indelningen
av undersökningens befolkning i hög grad påverkats av det geografiska
näringsområdets och befolkningens socio-ekonomiska karaktär framgår i
flera forskares arbeten. Detta tydliggörs hos Sture Martinius då han
använder två olika befolkningsindelningar för sin undersökning av
jordbruks- och stadsbefolkningen i Götaland vid 1800-talet mitt.2””

En liknande geografisk distinktion mellan stads- och jordbruks-
dominerande områden användes i två avhandlingsarbeten inom
Migrationsforskningsgrzlppen  i Uppsala under 1970-talet.  Dessa social-
historiker visar även på svårigheterna med att enas kring en generell
indelning. Det är istället undersökningens syfte och undersöknings-

*” Yrkenas terminologi och utveckling beskrivs, liksom utvecklingen av facklig
tillhörighet. Antalet yrkesutövare 18551960 anges, både fördelat på näringsgren och på
samhällsgrupp. “Före detta” och icke arbetsutövande redovisas inkonsekvent i den
offentliga statistiken och inbegrips därför inte i Carlsson (1968),  ss. 254-273. Detta är
en reviderad upplaga av det arbete som ingick jubileumsverket Samhälle och riksdug.
Del Z (1966) och t.ex. anges arbetstagarnas löneuppgifter mer detaljerat i 1968 års
upplaga.

“‘Se t.ex. Martinius (1970) och Winberg (1977).
“’ Martinius (1967),  s. 16 ff och s. 38 ff. Se även t.ex. Sandin  (1986),  Jansson (1987),

Edgren (1987) och Nilsson (1994).
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objektens specifika karaktär som avgör utformningen av socialgrupps-
indelningen. Hans Normans avhandling som behandlar en grupp
emigranter från Örebro län 1851-1914, inbegriper grupper som man kan
förvänta sig att finna i och runt en stad av Örebros karaktär vid denna tid.
Inger Erikssons och John Rogers undersökning av jordbruksbefolkningen i
Mälardalen 1750-1900 domineras däremot av agrara indelningsgrupper,
där flera kategorier finns för de nedre samhällsgrupperna. Denna indelning
förklaras av att syftet var att undersöka olika gruppers sociala rörlighet
över tid.‘“’

Klassbegreppet
Klassamhället växte fram under 1800-talet i och med att det svenska
näringslivet omvandlades. Med industrialiseringen ökade de arbetande
gruppernas betydelse. Medelklassen’“” som uppkommit under stånds-
utjämningen från slutet av 1700-talet,  var fram till 1866 en viktig politisk
och social enhet, men blev därefter alltför vid och svårdefinierad. Allt fler
yrkeskategorier kom att ingå i medelklassen och det blev oklart hur denna
klass skilde sig från överklassen. Sten Carlsson menar att klassbegreppen
är otillräckliga och vilseledande och att de ger en ensidig bild av den
horisontella skiktningen.‘“’ Istället bör forskaren ta hänsyn till det moderna
organisationsväsendets struktur och till individernas ställning i
produktionen då det gäller att dela in befolkningen i socialgrupper och för
att få en mer differentierad indelning än vad den “diffusa” klass-
terminologin tillåter.“”

1 1911 års valstatistik tillämpades för första gången klassbegreppet i den
svenska statistiken; högre, medel och den kroppsarbetande klassen. Dessa
tre grupper skulle sedermera utgöra socialgrupp 1, II och III.‘“’ Dessa

x Norman (1974) och Eriksson & Rogers (1978).
“’ Medelklassen avser de grupper som tidigare inbegripits i borgarståndet. Därtill

kommer ett stort antal individer som inte tillhörde över- eller under-/arbetarklass. Över-
klassen kännetecknas av adlig börd, högre utbildning och en (betydande) förmögenhet.
Under-/arbetarklass kännetecknas av låg utbildningsnivå och små tillgångar, förutom
den egna arbetskraften. Borgerlighet och medelklass är komplexa begrepp. Martin
Åberg påpekar att medelklassen under 1800-  och tidigt 1900-tal  kan delas in i en övre-
och en småborgarklass som inte såg sig som någon gemensam klass. Åberg (1998),
s. 695. Svensk medelklass framväxt skildras av Söderberg (1972) och Ericsson (1988).

x Carlsson (1950),  ss. 76-116 beskriver ståndscirkulationen från sent 1700-  till 1800-
talets slut. Flera forskare vill som Sten Carlsson undvika begreppen över-, medel- och
underklass. Carlsson (1968),  s. 17.

“’ Carlsson (1962),  s. 39 f.
“’ Yrkesindelningen i röstlängderna 1911 kom att utgöra grunden för yrkes-

grupperingen i valstatistiken under flera decennier. Andrae (1978),  s. 3 f.
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indelningsgrunder har kommit att utgöra utgångspunkter för flera under-
sökningar som exempelvis Låginkomstutredningen i slutet av 1960-talet
rörande svenska folkets 1evnadsförhållanderP” och studier rörande det
individuella hushållssparandet .“’

En del forskare har valt att arbeta med klassterminologin istället för med
en socialgruppsindelning. Martin Aberg  använder den tredelade klass-
indelningen, men utformar den något olika för stads- respektive landsbygd.
Vidare framgår befolkningens fördelning i strata, utifrån geografisk hem-
vist, på ett tydligt sätt.“’ Klassbegreppet kan upplevas som laddat, då olika
grupper positioneras i förhållande till varandra.

“‘) De olika delundersökningarna publicerades under 1970-talet,  t.ex. Johansson
(1970),  s. 84 ff.

“’ Se t.ex. Wallberg (1963). Kashefi, Agell & Edin (1988),  s. 27 ff delar in
befolkningen i fem socio-ekonomiska grupper; arbetare, tjänstemän, högre tjänstemän,
ålderspensionärer och övriga.

“‘Åberg (1991).
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Bilaga C. De tre kohorterna sparbankssparare fördelade
utifrån titel och socialgrupp samt antal (st).

Socialgrupperna 1830-1833
la; fältprostinna,  dotter prost, dotter smidesdirektör, son överauditör
lb; magister, rektor, landskanslist, demoisell, 14 st mamseller
2a; handlande, handelsman, 2 st döttrar byggmästare, son hattmakare, änka
guldsmedsmästare, dotter guldsmed, son guldsmed, 3 st kopparslagare, skomakare,
son skomakare, 2 st söner pappersmästare, sadelmakare, fru sadelmakare, glasmästare,
sämskmakare, son tapetserare, skräddarålderman, son skräddare, änka rustmästare,
bergmästare, fru bergmästare, 2 st döttrar bergmästare, hemmansägare
2b; fru landskamrer, 2 st döttrar kamrer, son kamrer, extra ordinarie landskansellist,
2 st bokhållare, 2 st inspektor, dotter inspektör, son inspektör, vice pastorn,
gruvpredikantnärare,  fru kallarmästare, befattningsman, fru gruvfogde, son gruvfogde,
uppsyningsman, 7 st musikanter, fru organist, notarieelev
3; 2 st smältare, dotter smältare, son smältare, tenngjutare, fru klensmed, dotter
klensmed, son klensmed, silververksarbetare, timmerman, son svarvare, 2 st madamer
4a; 4 st konststatarkarlar, 9 st konststatararbetare, sjuderiarbetare, 6 st plankkarlar,
2 st dagkarlar, 2 st söner dagkarl, son arbetskarl, 15 st gruvarbetare, 44 st gruvdrängar,
fru gruvdräng, 3 st drängar, 2 st lärlingar, urmakarlärling, guldsmedslärling,
4 st gesäller, 4 st skomakarlärlingar, 6 st skomakargesäller, son skomakargesäll,
8 st skräddargesäller, 2 st kopparslagaregesäller, bleckslagargesäll, son fånggeraldin,
fru vaktmästare, son vaktmästare, musikelev (son till kusk), 2 st kypare
4b; 31 st pigor, dotter piga, 3 st jungfrur, 2 st hushållerskor
4c; son till fd kronofogde, lärgosse, 3 st ynglingar, änka överstigare, änka gruvdräng,
4 st änkor, dotter änka

Socialgrupperna 18.55
la; dotter direktör, fabrikör, 2 st döttrar garvarfabrikör, 2 st söner garvarfabrikör
lb; dotter kronofjärdingsman, bergmästare, 4 st mamseller
2a; 3 st döttrar handlanden, fru bokhandlare, dotter bokhandlare, son bokhandlare,
vagnmakarmästare, garvarmästare, dotter garvarmäster, änka garvare, son bokbindare,
boktryckare, snickare, fru snickare, kopparslagarmästare, 2 st skräddarmästare,
2 st döttrar skräddarmästare, 2 st söner skräddarmästare, 2 st skräddare, dotter
skomakaremästare, dotter skomakare, son pappersmakarmästare, fosterdotter
svarvaremästare, dotter lägenhetsägare
2b; dotter nämndeman, 2 st döttrar bokhållare, 2 st söner bokhållare, rättare, fru rättare,
4 st döttrar rättare, dotter inspektor, son inspektor, änka gruvfogde, handelsbetjänt,
bodbetjänt
3; fru mjölnare, son mjölnare, 2 st smältare, fru smältare, dotter smältare, änka smed,
madam
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4a; 2 st gruvarbetare, 3 st fruar gruvdräng, dotter gruvdräng, styvdotter gruvdräng,
2 st söner gruvdräng, hyttarbetare, fru hyttarbetare, dagkarl, fru konststatarbetare,
5 st skomakargesäller, 3 st skomakarlärlingar, skräddarlärling, sadelmakargesäll,
garvarelärling, glasmästarlärling, gelbgjutarlärling,  guldsmedslärling, målargesäll,
son fånggeraldin, fru vaktmästare, 6 st drängar
4b; 24 st pigor, 4 st jungfrur
4c; änka trumslagare, änka dagkarl, änka skomakargesäll, son soldatänka,
änka nämndeman, änka/förestånderska  för fattigvården, gamla pigan, yngling

Socialgrupperna 1880
la; dotter överstelöjtnant, fru direktör, fröken, son garvarefabrikör
lb; son ingenjör, 3 st döttrar gruvingenjör, son gruvingenjör, dotter Ph.doktor,
son apotekare, 3 st mamsell
2a; handlande, dotter handlande, byggmästare, son agent, skomakare, fru skomakare,
dotter bryggare, fru bagare, snickare, fm snickare, 2 st döttrar snickare, skräddare,
smed, 2 st döttrar smed, son smed, dotter murare, son garmakare, son sadelmakare,
urmakare, trädgårdsmästare, hemmansägare, fru hemmansägare
2b; dotter häradsskrivare, son materialskrivare, dotter poliskonstapel, fru postiljon,
verkmästare, dotter snickarförman, befallningsman, rättare, son rättare, dotter inspektör,
krogföreståndare, föreståndare för döfstummeinstitutionen., föreståndarinna Falu
barnhem, handelsbiträde, änka gruvfogde
3; boktryckerikonstförvant, dotter åkare, eldare, fm sågare, dotter sågare, son sågare,
gjutare, dotter gelbgjutare,  dotter klensmed, son bleckslagare, stenhuggare,
dotter barberare, smörjare, fru smörjare, dotter torghandlare, sömmerska
4a; son jämvägsarbetare, stationskarl, arbetare, fm arbetare, dotter arbetare,
son arbetare, pumpare,2 st kolare, gruvarbetare, fru gruvarbetare, 2 st döttrar
gruvarbetare, son gruvarbetare, 2 st bergslagsarbetare, dotter bergslagsarbetare,
plankbärare, brädgårdsarbetare, 2 st döttrar dagkarl, byggardräng, kusk, 3 st söner kusk,
ölkusk, son ölutkörare, fru nattvakt, bokbindarelärling, 2 st bagarlärlingar,
snickarelärling, 3 st hjälpsågare, 2 st kypare, barberarelev, skrädgosse, dräng
4b; 10 st pigor, 10 st jungfrur, ladugårdspiga, ladugårdskulla
4c; bamhemsflicka, 9 st elever vid döfstummeinstitutionen, yngling, 2 st änkor,
dotter till ogift, son till ogift
Källa: Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1833, 1855 och 1880. Aspebodas
husförhörslängder 1825-1835, Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828, Falu
Kristines husförhörslängder 1817-1893, Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-
1894, Sundboms husförhörslängder 1825-1835, Vikas och Hosjös  husförhörslängder
1829-1838 samt Länsräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833.
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KÄLL- OCH LITTERATURF’ÖRTECKNING

Otryckta källor
Riksarkivet i Stockholm
Skogmanska samlingen, 4, Reseanteckningar okt. 1812-  feb. 1814.

Lundsurkivet i Uppsala
Aspebodas husförhörslängder 18251835
Grycksbo bruks husförhörslängder 1827-1828
Falu Kristines husförhörslängder 1817-1893
Lansräkenskaper, mantalslängder, Kopparbergs län, 1830-1833
Stora Kopparbergs husförhörslängder 1827-1894
Sundboms husförhörslängder 1825-1835
Vikas och Hosjös husförhörslängder 1829-1838

Föreningssparbanken Dalarna
Falu stads sparbanks avräkningsböcker 1830-1914
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Y), Sparbanksstatistik, 1860-1910.
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Årgång; 1861162,  1865166, 1871172, 1875176, 1879180, 1885186, 1889190, 1895, 1900,

1905,1910,  Stockholm.
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