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1.	Inledning	
När den industriella revolutionen nådde Sverige vid mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt 

jordbruksland. Landets vid tiden outvecklade kreditmarknad bestod till största delen av en 

informell kreditmarknad bestående främst av förmögna privatpersoner, affärsmän och 

handelsmän som förmedlade krediter till näringsidkare och bidrog med riskkapital till industriell 

verksamhet. Parallellt med den industriella revolutionen skedde en finansiell revolution.1 Från och 

med år 1820 grundades sparbanker och affärsbanker i Sverige. År 1850 fanns det 85 sparbanker 

och 8 affärsbanker runt om i landet, och år 1860 fanns det hela 150 sparbanker och 30 

affärsbanker. 1800-talets andra hälft präglas av kraftig teknisk, ekonomisk och social utveckling. 

Den kraftiga utvecklingen börjar ebba ut kring 1910, vid den tiden fanns det över 440 olika 

sparbanker med ungefär 800 avdelningskontor, och mer än 80 affärsbanker med ungefär 600 

separata avdelningskontor.23 Tillsammans med utvecklingen inom den finansiella sektorn 

lanserade de aktiva aktörerna en lång rad finansiella instrument och tjänster för både den svenska 

allmänheten och de svenska företagen. Den svenska ekonomin monetäriserades i rask takt under 

1800-talets andra hälft och istället för att utbyta varor och tjänster med varandra blev det allt 

vanligare att använda sig av kontanter och diverse skuldsedlar4 vilket kraftigt ökade den 

ekonomiska flexibiliteten i samhället. 

De nya instrumenten som introducerades under den finansiella revolutionen, tillsammans med en 

snabb ökning av den svenska befolkningens välstånd skapades möjligheter att hantera klassiska 

utmaningar på nya sätt. En av dessa utmaningar är människans naturliga oförmåga att hålla uppe 

en konstant produktion av värde för att upprätthålla en jämn konsumtion över livstiden. Detta 

kan beskrivas som en produktivitetsassymmetri över livstiden. 

För att hantera problemet med denna produktivitetsassymmetri har olika metoder används under 

historien, den metod som kommer behandlas i undersökning kallas för livscykelsparande. 

Livscykelsparande förklaras i en teori som lanserades av Franco Modigliani och hans student 

Richard Brumberg år 1954, kallad livscykelhypotesen. Livscykelhypotesen förklarar hur 

människor har hanterat problemet med produktivitetsassymmetri med hjälp av sparande, 

investeringar och speciell konsumtion. Livscykelhypotesen utgår från att individer sparar resurser 

och om det krävs, använder sig utav lån för att kunna jämna ut sin konsumtion över livstiden, 

                                                            
1 Larsson (red.) (2011), s. 35.  
2 Lilja (2004), s.49. 
3 Larsson (red.) (2011), s. 35. 
4 Larsson (red.) (2011), s. 35. 
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även kallat consumption smoothing.5 Enligt livscykelhypotesen ser en persons sparande och 

konsumtion olika ut beroende på personens ålder, och i vilket livsstadium personen befinner sig i. 

Vid arbetsför ålder förväntas personen samla på sig tillgångar fram till dess att tillgångarna når 

maximal nivå precis innan pensionen, under ålderdomen avvecklas tillgångarna, omvandlas till 

rörliga tillgångar och minskar i värde allt eftersom tillgångarna förbrukas fram till personens död.6 

Livscykelsparande har tidigare studerats av bland annat R. J. Morris och Kristina Lilja. Morris 

publicerade en artikel i samlingsverket ”The search for wealth and stability” år 1979, där den 

brittiska medelklassen och dess tillgångar studeras ur ett livscykelperspektiv. I denna artikel 

presenterar Morris även en teori kallad the property cycle. The property cycle utgår från att 

hushåll genomgår flera olika stadier under hushållets livstid, och varje av dessa stadier innebär ett 

speciellt ekonomiskt beteende. Morris finner att yngre hushåll ofta är skuldsatta, när hushållet 

åldras minskar skulderna och hushållet övergår till att få in ränta, istället för att betala den. När 

hushållet så småningom övergår till den fas som kan liknas vid en pension, när familjeförsörjaren 

drar sig tillbaka från yrket, finner Morris en övergång från aktiv inkomst av yrke till en passiv 

inkomst av räntebärande tillgångar eller fastigheter.7 

Lilja undersöker i sin avhandling ”Marknad och Hushåll” från 2004, hur den svenska 

kapitalmarknadens förändrades ur ett hushållsperspektiv. För att ge svar på det undersöker Lilja 

bland annat hur vissa samhällsgrupper använder de nya institutionella tillgångar och i vilken 

omfattning. Lilja undersöker även hur hushållen förändrade sparmönster under olika perioden i 

livet. Lilja finner i sin undersökning resultat som stämmer överens med livscykelhypotesen och 

att olika perioder under hushållets livstid innebär olika ekonomiska beteenden.8 Lilja finner även 

skillnader i hur olika samhällsgrupper sparar och investerar.9 

Denna undersökning kommer att undersöka svenska hushåll, och deras kapitalstruktur för att se 

om det går att finna en cykel liknande ”The property cycle” som Morris presenterar. Hushållens 

kapitalstruktur kommer även att studeras i relation till hushållens livscykel, kön och 

socialgruppstillhörighet, med fokus på de institutionella tillgångarna. Detta för att skapa en ökad 

förståelse för hur människor ur olika grupper sparar. 

 

                                                            
5 Bäcklund – Lilja (2009), s. 173‐174. 
6 Lilja (2004), s. 28. 
7 Morris (2005), s. 172. 
8 Lilja (2004), s. 185. 
9 Lilja (2004), s. 97‐98. 
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Syfte	avgränsningar	och	frågeställningar	
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hushåll, och personers 

kapitalstruktur för att skapa förståelse för hur människor ur olika grupper sparade. 

Uppsatsen begränsas till att undersöka medelklassen i Uppsalas tillgångsportfölj utifrån ett 

livscykelperspektiv under åren 1873-1875 och 1899-1900. De två nedslagen är utvalda för att 

sammanfalla med den kraftiga finansiella utvecklingen i slutet av 1800-talet. Under 1800-talet 

växer flera finansiella instrument fram, som ökar betydligt i popularitet under andra hälften. 

Undersökningsåren gör det möjligt att studera en period då många av de nya sparmöjligheterna 

tar sig till en bredare befolkning och skapar nya möjligheter för sparande, vilket är intressant att 

studera. 

Uppsala valdes eftersom staden vid tiden är en relativt stor stad med utvecklade finansiella 

institutioner och med goda möjligheter för befolkningen att investera i en väl diversifierad 

tillgångsportfölj. Stadens geografiska placering erbjöd vid tiden god tillgång till finansiella tjänster. 

Närhet till huvudstaden och den välmående Mälarregionen bidrog till goda möjligheter för 

boende i Uppsala att placera i flera olika banker, försäkringsbolag och i andra företag. 

Den första frågeställningen, och även den övergripande huvudfrågan lyder: Hur skiljer sig 

kapitalstrukturen mellan de olika undersökta socialgrupperna, könen och åldersgrupperna? 

Utöver huvudfrågan ställs bidragande frågor till materialet: 

Vilka indikationer till ett livscykelsparande man kan se hos Uppsalas medelklass? 

Vilka indikationer till Morris ”property cycle” kan man se hos Uppsalas medelklass?  
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Metod	
För att undersöka medelklassens tillgångar studeras bouppteckningar tillsammans med dödböcker 

under perioden. Bouppteckningar innehåller en stor mängd information om den avlidna 

personen, så som namn civilstånd och yrke, den innehåller även en väldigt detaljerad förteckning 

över individens tillgångar och skulder där man kan urskilja olika typer av tillgångar och skulder. 

För uppsatsens syfte lämpar sig informationen i bouppteckningarna för en kvantitativ metod. 

Genom att extrahera informationen som är relevant för undersökningens syfte kan man skapa en 

bild av hushållens ekonomiska beteende. Tillsammans med bouppteckningar används även 

dödböcker, främst för att komplettera med information om individernas ålder vid dödsfallet. Den 

informationen förekommer väldigt sällan i bouppteckningar. Dödböcker har även använts för att 

säkerställa en bouppteckningsgrad, eftersom inte alla avlidna personer upptecknas finns det ett 

mörkertal, och det är viktigt att kunna se hur representativ den informationen som går att finna i 

bouppteckningsgraden är för den undersökta befolkningen under perioden.  

Bouppteckningarna under den undersökta perioden är väldigt utförliga och konsekventa i sitt 

utförande, vilket gör en jämförelse mellan de två olika perioderna möjlig, men också väldigt 

lämplig för att urskilja förändring över tid. Den information som extraherats ur 

bouppteckningarna kan kategoriseras i följande fyra kategorier; Allmän information, finansiella 

tillgångar, fysiska tillgångar och skulder. Till Allmän information tillhör uppgifter om namn, titel, 

civilstånd och antal barn. Till finansiella tillgångar & placeringar tillhör fordringar, sparande i 

sparbank, sparande i affärsbank, aktieinnehav, obligationsinnehav, försäkringsplaceringar och 

övriga värdepapper. Till fysiska tillgångar tillhör guld & silver, kontanta medel, fastigheter, kläder 

och möbler, och till skulder tillhör privata skulder, bankskulder, företagsskulder och även 

dödskostnader. Utöver dessa kategorier tillkommer sammanfattande uppgifter om hushållets 

behållning, som till exempel total skuld, totala tillgångar och totala finansiella tillgångar. 

 

Socialgruppsindelning	och	bouppteckningar	
För att kunna skapa en god grund att basera slutsatser på, har 100 observationer samlats in från 

vardera nedslagsperiod, 1873-1875 och 1899-1900. För att inte undersökningen skall bli 

godtycklig krävs att urvalet av observationer ur bouppteckningarna sker systematiskt och 

konsekvent. Urvalet baseras på historikern Hans Normans indelning av socialgrupper som 

presenteras i dennes avhandling ” Från Bergslagen till Nordamerika” från 197410, där personer 

                                                            
10 Lilja (2004), s. 196. 
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delas in i olika socialgrupper baserat på deras yrkestitel.  Normans socialgruppsindelning11 har 

sedan legat till grund för socialgruppsindelning i annan forskning, till exempel i Kristina Liljas 

avhandling ”Marknad och hushåll” från 2004. Normans socialgruppsindelning kan därför anses 

vara godkänd praxis inom forskningsområdet och därför skapa trovärdighet till undersökningen. 

I Liljas avhandling från 2004 används en omarbetad version av Normans socialgruppsindelning. 

Detta för att passa ett specifikt syfte. För att socialgruppsindelningen skall passa undersökningen 

i denna uppsats krävs även här en omarbetning av Normans socialgruppsindelning. Då 

undersökningen ämnar studera medelklassen används endast tre grupper med tillhörande 

undergrupper som redovisas i tabell 1.1 

Tabell 1.1 Socialgruppsindelning av medelklassen i Uppsala för åren 1873-1875 och 1899-1900 
1. Övre medelklass Högre tjänstemän, akademiker

2. Medelklassens mellanskikt Hantverkare, företagare, lägre tjänstemän 

3. Lägre medelklass Kvalificerade yrkesarbetare, mamseller

 

Denna indelning skiljer sig på en del punkter utöver fokus på en bred definition av medelklassen. 

En av de största avvikelserna från tidigare indelningar är mamsellernas position, mamseller är i 

regel inte yrkesverksamma utan titeln mamsell (synonymt med franska titeln demoiselle) används 

främst för ogifta kvinnor.12Dessa personer tillför en viktig aspekt till undersökningen i och med 

att de företräder ogifta kvinnor vilka representerar en viktig del i undersökningen. 

Handlare har exkluderats i denna undersökning. Även om många handlare passar in i de 

undersökta grupperna är det väldigt svårt att socialgruppsindela handlare på ett sätt som inte är 

godtyckligt, eftersom handlare kan tillhöra samtliga socialgrupper. De sitter även på stora 

mängder tillgångar som tillhör verksamheten, som inte är skilt från personens personliga 

tillgångar vilket ger en mycket missvisande bild av personens tillgångsportfölj. För att stärka 

uppsatsens trovärdighet har handlare och deras makar exkluderats. 

 

                                                            
11 Normans socialgruppsindelning ser ut som följer: 1a Storföretagare, godsägare, 1b Högre tjänstemän, 
akademiker, 2a Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel, 2b Lägre tjänstemän, 
affärsanställda, arbetsledare, 3 Bönder, brukare, arrendatorer, 4 Hantverkare utan mästartitlar, kvalificerade 
yrkesarbetare, 5a Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring, 5b Jordbruksarbetare, anställda inom 
husligt arbete. 
12 Lilja (2004), s. 196. 
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Källkritik 

Bouppteckningar som källa innebär vissa utmaningar, kritik har riktats mot olika aspekter av 

bouppteckningarna. Den största bristen i samband med denna undersökning är att 

bouppteckningar tecknas i samband med en persons död, och därför endast ger en 

ögonblicksbild av personens tillgångar vid dennes dödstillfälle. Detta skapar en naturligt hög 

medelålder hos den utvalda populationen. Denna brist kan motverkas genom att man utökar 

antalet observationer tills dess att det finns tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatser även 

från den yngre, mindre förekommande åldersgruppen. Alla personer boupptecknades inte, och i 

vissa fall är bouppteckningsgraden låg, då undersökningen avser medelklassen som ofta har 

relativt mycket tillgångar är bouppteckningsgraden relativt god.  

Det har även hävdats att delar av dödsboet kunde ha sålts innan bouppteckningen utfördes eller 

helt enkelt gömts undan, och därför inte visas i bouppteckningen.13 Kritik har riktats mot detta 

påstående från bland annat Sigvard Montelius som hävdar att detta inte alls borde ha varit fallet 

eftersom dödsboets delägare alla var intresserade av att en tillförlitlig och seriös bouppteckning 

utfördes.14 

Ytterligare kritik har riktats mot värderingen av tillgångar i bouppteckningar. Tidigare forskning 

visar att värderingen av både fast egendom, och lösöre normalt sett var lägre än marknadspriset 

för tillgångarna.15 det innebär alltså att det är troligt att tillgångar, netto så väl som brutto är 

genomgående undervärderat. Men eftersom undervärderingen påverkar båda nedslagen i princip 

lika stor omfattning16 finns det inget som tyder på att det skulle skada undersökningens 

trovärdighet. Dessutom ligger värdet av fast egendom i periferin då fokus för undersökningen 

ligger på de institutionella tillgångarna. 

En annan brist med bouppteckningar är risken för en lång period av sjukdom innan döden infann 

sig, i och med denna period kan man ana en risk för ett ekonomisk beteende som avviker från det 

normala. En person som utsätts för en längre sjukdomsperiod med mycket låga eller inga chanser 

till återfrisknande kanske har ett ekonomisk agerande som skiljer sig från en person som 

förväntar sig tio år till i livet. Håkan Lindgren har studerat denna brist i samband med sina studier 

av bouppteckningar från Kalmar. Lindgren undersökte hur kostnad för sjukdom påverkar 

förmögenhet och fann att förmögenheten inte skiljde sig nämnvärt för personer med 

sjukdomsperiod innan dödsfallet, men personer i samhällets övre skikt spenderade mer pengar på 

                                                            
13 Lilja (2004), s. 199. 
14 Montelius (1993), s. 452. 
15 Isacson (1979), s. 139. 
16 Lilja (2004), s. 200. 
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sjukvård vid sjukdom och konsumerade vård i större omfattning än de lägre skikten.17Denna brist 

riskerar dock att påverka tillgångsportföljens sammansättning på ett avvikande sätt.18  

Trots en rad brister saknar bouppteckningar konkurrens som källa för denna typ av undersökning 

och får över lag anses som säkra källor utan kritiska brister som skulle påverka denna 

undersökning på ett avgörande sätt.  

Forskningsläge	
Uppsatsens forskningsläge är indelad i två delar, dels tidigare forskning kring livscykelhypotesen 

men även forskning kring tillgångsportföljer och relaterade områden så som sparande. Ämnet är 

etablerat och livscykelperspektivet har används för att diskutera och analysera sparande och 

resurshantering i flertalet internationella verk, även ett fåtal svenska undersökningar finns på 

området. 

Undersökningens huvudsakliga forskningsläge består av Kristina Liljas avhandling ”Marknad och 

hushåll” från 2004, där undersöks sparande och krediter i Falun utifrån ett livscykelperspektiv. 

Undersökningsperioden är 1820-1910 och i specifika kapitel19  undersöker Lilja hur medelklassen 

i Falun förvaltar sitt kapital vilket är direkt relaterat till denna undersökning om hur Uppsalas 

medelklass förvaltar sitt kapital och resultat kan jämföras och sättas i kontext med varandra. Lilja 

undersöker även spar- och lånebeteende över livstiden ur ett livscykelperspektiv, vilket också är 

mycket relevant för denna undersökning.20 

R. J. Morris publicerade 2005 sin bok ”Men, women and property in England, 1780-1870” där 

den engelska medelklassen i Leeds och hushållens ekonomiska strategier och beteenden studeras. 

Bland annat diskuterar Morris den brittiska  medelklassens kapitalförvaltning utifrån 

bouppteckningsmaterial. Morris diskuterar även den så kallade ”property cycle”21 som är en teori 

nära besläktad med livscykelhypotesen som tar fasta på hur tillgångsportföljen förändras över 

livscykeln. Nyckelkonceptet är att mot ålderns höst strävar människor mot att eliminera skulder 

och röra sig ifrån en aktiv inkomstström till en passiv inkomstström i samband med pensionen.22 

Morris undersökningar om medelklassens tillgångsportföljer och kapitalförvaltning är mycket 

                                                            
17 Lindgren (2002), s. 819–820. 
18 Eftersom det är just tillgångsportföljens sammanställning undersökningen skall studera är det viktigt att 
nämna, eftersom att det är hushållets tillgångar vid persons död som ämnas undersökas. Alltså anses radikalt 
agerande vid hot om plötslig förestående död som avvikande beteende. 
19 Kapitel 4 och 8 
20 Lilja (2004) 
21 Morris (2005), s. 142. 
22 Morris (2005) 
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relevant för uppsatsen undersökning och analys och bidrar med ett internationellt perspektiv till 

undersökningen. 

2009 publicerade David R. Green m.fl. artikeln ”Lives in the balance? Gender, age and assets in 

late-nineteenth-century England and Wales” som undersöker hur variabler som kön och ålder 

påverkar tillgångsportföljen. Green m.fl. utgår från bouppteckningsmaterial från 1444 personer 

som dött mellan 1870 och 1902 i England och Wales, för att undersöka relationen mellan kön, 

ålder och tillgångaportföljens utformning. Artikeln använder även Morris23 forskning som 

utgångspunkt och testar flera av de resultat som Morris presenterar.24 Undersökningen är direkt 

relevant för denna uppsats och bidrar med internationellt perspektiv. 

I en artikel från 199725 undersöker Livio Di Matteo en mängd olika variabler och hur dessa 

variabler påverkar en persons tillgångar och hur tillgångsportföljens struktur påverkas. I artikeln 

undersöks en mängd olika variabler så som ålder, kön, ursprung, föräldrars ursprung, religion, 

antal barn, etnisk bakgrund och civilstånd genom att studera bouppteckningar, för att se hur 

dessa variabler påverkar personens tillgångar. Di Matteo presenterar många intressanta resultat 

och samband, och bidrar med ett internationellt perspektiv från Amerika. 

Artikeln ”Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet” av Kristina Lilja och 

Dan Bäcklund. De diskuterar problemet med produktivitetsassymmetri över livstiden och olika 

sätt att hantera denna utmaning, samt förändringar av dessa strategier över tid. Fokus ligger på 

livscykelsparande. Lilja & Bäcklund undersöker bönder på landsbygden och arbetare i städer 

genom bouppteckningsmaterial från Falun.26 Artikeln bidrar med viktiga resultat och 

jämförelsepunkter med denna undersökning eftersom olika sociala grupper undersöks. Resultatet 

kan jämföras för att skapa en större helhet. 

Teorier 

Uppsatsen utgår från en central teori, nämligen livscykelhypotesen. En ekonomisk teori 

framarbetad av Franco Modigliani och hans student Richard Brumberg under tidigt 1950-tal27 

och först presenterad i verket “Utility analysis and the consumption function: an interpretation of 

cross-section data,” år 1954.28 Livscykelhypotesen är en ekonomisk teori som grundar sig i 

individers konsumtions- och sparbeteende och används för att förklara och analysera människors 
                                                            
23 Morris (2005) 
24 Green m. fl. (2009) 
25 Di Matteo (1997)  
26 Bäcklund – Lilja (2009) 
27 Deaton (2005),  s. 2. 
28 Lilja (2004), s. 27. 
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konsumtion och sparande. Ett av teorins grundläggande antaganden är att människor sparar 

resurser för att undervika resursbrist vid speciella tillfällen som kan uppkomma över livstiden, 

som till exempel arbetslöshet, sjukdom, skador eller hög ålder. Detta beteende kallas för 

”consumption smoothing” och innebär i kortare drag att individer vill jämna ut sin konsumtion 

över sin livstid genom att spara vid tider av ekonomiskt överskott. 

Kärnan i Livscykelhypotesen är att sparande motiveras genom en önskan att ha en ekonomisk 

buffert för framtida utmaningar så som tillfälliga förändringar i inkomster eller konsumtion, samt 

mot risken för en större framtida inkomstförändring. Centralt för teorin är att sparande och 

konsumtion påverkas av personens ålder och i vilket stadium i livet denne befinner sig, analysen 

bör inte ske endast direkt mot ålder utan hänsyn skall tas till vilket skede i livet personen befinner 

sig i. Traditionellt delas detta stadium in i 4 olika grupper, barn, ungdom, medelålder och 

ålderdom.29 

2.	Bakgrund	

Staden	Uppsala	
1800-talet präglades av en stor befolkningsökning och stark urbanisering. Under perioden 1860 

till 1920 ökade Uppsalas befolkning från ungefär 8000 till nästan 29000 invånare. Uppsala hade 

trots den kraftiga ökningen en befolkningstillväxt som var lägre än den tillväxt som andra städer i 

Sverige hade. År 1860 var Uppsala Sveriges sjätte mest befolkade stad, år 1920 hade Uppsala 

halkat ner till den elfte mest befolkade staden. Bara mellan åren 1870 till 1885 ökade 

befolkningen i Uppsala från 11000, till 20000 personer.30  

Uppsalas industri var fokuserad på produkter för den inhemska marknaden, och saknade 

framgångsrika representanter i Sverige exportsektor.31 Uppsala saknade många naturresurser så 

som järn och timmer, men hade stora tillgångar i lera, och hade länge haft en stor 

lervaruhantering vilket bidrog med viktig råvara under industrialiseringen. Uppsalas framväxande 

industri var starka på områden så som produktion av dryck, livsmedel, textil och speciellt skor. 

Uppsala hade även under perioden en framstående kunskapsbaserad industri inom till exempel 

den kemisk-tekniska och verkstadsindustrin.32 

                                                            
29 Lilja (2004), s. 28. 
30 Ullenhag (1984), s. 13. 
31 Ullenhag (1984), s. 18. 
32 Ullenhag (1984), s. 17. 
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Finansiella	tillgångar	

Aktier	och	obligationer	
Sveriges första aktiebolagslag trädde i kraft år 1848, men aktiebolaget som företagsform fick ett 

svagt välkomnande av näringslivet och många var skeptiska till det nya systemet. 

Aktiebolagslagen fick inte någon omedelbar genomslagskraft och fram till mitten av 1860 var 

antalet aktiebolagsbildningar få. Företagsformen fick ett stort uppsving vid högkonjunkturen 

kring 1870 och bolagsbildningen gick då från ca 10 bolag per år, till runt 200 nya aktiebolag per 

år.33 

En aktie är en andel i ett aktiebolag. Det kapital som skjutits in i företaget av dess ägare är 

uppdelade i ett antal aktier som är fria att överlåta och handla med, alla med samma nominella 

belopp.34 Att äga en aktie i ett aktiebolag innebär att personen är delägare i bolaget och därför 

även har rätt till en del av vinsten. Det samtidigt som ägarna av bolaget endast riskerade att 

förlora det kapital som de investerat i företaget, eftersom bolaget är en egen juridisk person och 

därför är det juridiska ansvaret skiljt från ägarna.35 Avkastningsmöjligheterna med aktier är 

mycket goda, i och med att man utöver företagets utdelning av vinst även kan se en ökning av sin 

andels värde på aktiemarknaden, vilket även innebär även stora risker. 

En obligation är ett räntebärande värdepapper som kan ges ut av både företag och staten. Det var 

vanligt att finansiera större projekt genom att ge ut obligationer. De första institutionerna för 

obligationsupplåning bildades i Sverige under 1830–40-talen, och under 1800-talet finansierades 

många järnvägar, kanalbyggen och även bruksföretag genom obligationslån. Obligationer har en 

bestämd löptid, och även en fast förutbestämdbestämd ränta som betalas ut till ägaren av 

obligationen varje år.36 Avkastningsmöjligheterna för obligationerna är lägre än för aktierna men 

innebär även en mycket lägre risk i och med att den ger en fast avkastning samtidigt som risken 

ligger i eventuell konkurs av utgivaren. 

Sparbanker	och	affärsbanker	

Sparbanker är banker utan enskilt vinstintresse, år 1820 bildades Sveriges första sparbank i 

Göteborg. Från början var sparbankerna till för att uppmuntra sparande hos samhällets fattigare 

befolkning. Sparbankerna var filantropisks inrättningar vars främsta syfte var att hjälpa den 

mindre bemedlade befolkningen att trygga sin ålderdom med hjälp av sparande. De som tog 

                                                            
33 Larsson (red.) (2011), s. 64‐66. 
34 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/aktie (hämtad 2013‐07‐07) 
35 Larsson (red.) (2011), s. 62. 
36 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/obligation (hämtad 2013‐07‐07) 
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initiativ till dessa banker var oftast personer från samhällets övre skikt och motivet till bildandet 

av de tidigaste sparbankerna var i huvudsak socialpolitiska. De tidiga sparbankernas huvudsakliga 

verksamhet var inlåning, utlåningsverksamheten framhölls som en konsekvens av inlåningen. 

Efter hand blev utlåningen en allt viktigare del av sparbankernas verksamhet, med ett större 

fokus på kapitalförmedlande verksamhet från sparande, till näringslivet.37 

Affärsbanker var privatägda banker som till en början finansierade sin verksamhet genom 

utgivning av sedlar. Affärsbankerna vid 1800-talets mitt hade betydligt svårare att locka sparare än 

vad sparbankerna hade. En inlåningsränta kring tre procent var inte tillräckligt för att konkurrera 

med sparbankernas fyra-fem procent. Vid seklets mitt motsvarande inlåningen för ungefär 15 

procent av affärsbankernas rörelsekapital, samtidigt som sedelutgivningen stod för ungefär 60 

procent. I 1874 års banklag reglerades affärsbankernas sedelutgivning, det ledde till att inlåningen 

blev en allt viktigare verksamhet även för affärsbankerna.38 

Försäkringar  

I och med att aktiebolagslagen 1848 möjliggjorde organiseringen av försäkringsbolag som 

aktiebolag inledde försäkringsmarknaden en period av kraftig expansion. Från och med 1800-

talets mitt bildades flera försäkringsbolag som var verksamma inom områden som brand- och 

livförsäkring. Livförsäkringsbolagens dyrare tjänster var reserverade för de mer bemedlade 

grupperna, men etablerades även bolag som tillgodosåg arbetares behov av försäkring, främst 

genom att införa månadsvisa premiumbetalningar istället för årsvis.39  

Utöver de etablerade försäkringsbolagen fanns även kassor, som till exempel sjuk- och 

begravningskassor. Vanligt förekommande var de så kallade hundra- och 

tusenmannaföreningarna, där hundramannaföreningarna bestod av 100 personer, och 

tusenmannaföreningar av 1000 personer. 

 

	

	
 

 

                                                            
37 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sparbank (hämtad 2013‐07‐07) 
38 Lilja (2004), s. 49. 
39 Lilja (2004), s. 55‐56. 
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3.	Undersökning	
 

För att inleda undersökningen presenteras den övergripande tillgångsfördelningen för de båda 

undersökta perioderna 1873-1875 och 1899-1900 i diagram 3.1 

Diagram 3.1 Olika kategorier av tillgångar fördelade i procent av de totala tillgångarnas värde för 
1873‐1875 och 1899‐1900 

 

Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-
1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 

I diagram 4.1 kan vi se ett övergripande resultat som speglar periodens strukturella förändringar. 

Den informella kreditmarknaden, bestående av personliga fordringar, står 1875 för hela 27,8 

procent av den samlade medelklassens tillgångsportfölj. 25 år senare består dessa privata 

fordringar för endast 13,4 procent av den samlade portföljen. Denna minskning tycks direkt 

korrelera med de institutionella tillgångarnas kraftiga tillväxt under samma period. År 1875 stod 

de institutionella tillgångarna för 27,7 procent för att sedan öka till 43,1 procent 1900. I kategorin 

fastigheter syns en mindre nedgång från 31,4 till 28,4 procent. Det samma gäller för de tre övriga 

kategorierna kontanter, guld & silver och övrigt inventarier, som tillsammans minskade från 10 

till 8,5 procent. 

Eftersom de tre mindre kategorierna kontanter, guld & silver och övrigt inventarier representerar 

en så pass liten del av tillgångsportföljen kommer de inte diskuteras och analyseras något djupare 

i denna undersökning. Det mer intressanta för denna uppsats är den kraftiga ökningen av 

institutionella tillgångar. Vilka typer av institutionella tillgångar bidrar till ökningen, och vilka är 

personerna som använder sig av dessa typer av finansiella placeringar? 
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I tabell 3.1 presenteras de olika institutionella tillgångarnas värde i kronor och värdeökningen i 

procent mellan de två nedslagen 1875 och 1900. 

Tabell 3.1 De olika kategorierna av institutionellt sparande för 1873‐1875 och 1899‐1900, fast pris i 
kronor,(basår 1875) och värdeförändring i procent 

 1873-1875 1899-1900 Förändring % Förändring N 
Sparbanksspar 31873 62159 95% +30286
Affärsbankspar 71990 233234 224% +161244
Aktier 168674 252970 50% +84296
Obligationer 87372 159398 82% +72026
Försäkringar 26671 61475 130% +34804
Totalt 412432 769236 87% +356804
Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-

1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 

Anm.: Deflator: SCB Konsumentprisindex 

Den största procentuella ökningen står sparande i affärsbanker för, följt av placeringar i 

försäkringar. Den minst procentuella ökningen står placeringar i aktier för, trots att aktier är den 

största delen av medelklassens tillgångsportfölj både 1875 och 1900. Sparande i affärsbanker står 

även för den största ökningen i absoluta tal, med en värdeökning på nästan dubbelt så mycket 

som aktier. Den näst största ökningen i absoluta tal står aktier för. Aktier som samtidigt har den 

lägsta procentuella ökningen, vilket kan tyda på att aktieägandet redan 1873-1875 var en relativt 

väletablerad placeringsform och därför inte genomgick samma kraftiga procentuella ökning som 

till exempel affärsbanksparandet. 

Utifrån dessa siffror kan tydliga paralleller dras mellan den starka ökningen av kapitalplacering i 

affärsbanker och den ökade inlåningen som sker i Sverige under denna tid.40 Sparande i 

sparbanker, som också står för en stor procentuell ökning kan även den kopplas till 

inlåningsrevolutionen. Ett intressant resultat är att de båda finansiella placeringarna, aktier och 

obligationer, är de enda institutionella tillgångarna som har en ökning lägre än den totala 

ökningen. Värdet av sparande i affärsbanker går under perioden om värdet av placeringar i 

obligationer och närmar sig till och med placeringar i aktier. 

Den kraftiga tillväxten för perioden, främst för de båda typerna av banksparande kan antas vara 

kopplad till inlåningsrevolutionen, men hur kommer det sig att aktier och obligationer inte hänger 

med i ökningen. Kan det vara så att den allt bredare medelklassen kommer att välja ett säkrare 

institutionellt sparande, och då i sin tur överlåta aktieägandet åt de övre samhällsklasserna? Hur 

ser då tillgångsportföljen ut mellan de tre undersökta socialgrupperna? 

                                                            
40 Lilja (2010), s. 42. 
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Socialgruppernas	tillgångsportfölj	
I diagram 3.2 presenteras de tre olika socialgruppernas innehav och fördelning av de 

institutionella fordringarna vid år 1875. 

Diagram 3.2 De olika kategorierna av institutionella tillgångar fördelade i procent av de totala 
institutionella tillgångarna för de tre socialgrupperna. För åren 1873‐1875 

Källa: Bouppteckningar  1873-1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
 
 
I diagram 3.2 syns stora skillnader mellan de olika samhällsgruppernas kapitalstruktur. Den lägre 

medelklassen har stora delar av sina tillgångsportföljer i sparbanker eller affärsbanker, till och 

med över 90 % av socialgruppens tillgångar är vid den här perioden placerade i de mer säkra 

placeringsalternativen. För medelklassens mellanskikt och även för den övre medelklassen 

utgjorde de två typerna av banksparande en betydligt mindre del av portföljen. Drygt 10 % för 

medelklassens mellanskikt och nästan 25% för den övre medelklassen.  

Vad det gäller placeringar i finansiella tillgångar som aktier och obligationer syns även här stora 

olikheter mellan de sociala grupperna. Medan både den övre medelklassen och mellanskiktet har 

så mycket som 45 % av sina tillgångar i aktier, så är medelklassen helt utan sådana placeringar. En 

snedfördelning gäller även för placeringar i obligationer, där övre medelklassen har ungefär 25 % 

av sina tillgångar, mellanskiktet ungefär 20% medan den lägre medelklassen endast har drygt 5% 

obligationer. 
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Försäkringar är här mest dominerande hos mellanskiktet, vars tillgångsportfölj består av nästan 

25% av försäkringar av olika slag, detta medan överklassen endast har någon procent av sina 

tillgångar i försäkringar och den lägre medelklassen står vid denna tid helt utan sådana 

placeringar. I diagram 4.3 presenteras samma institutionella tillgångar fördelade på samma 

socialgrupper, fast denna gång för åren 1899-1900. 

Diagram 3.3 De olika kategorierna av institutionella tillgångar fördelade i procent av de totala 
institutionella tillgångarna för de tre socialgrupperna. För åren 1899-1900 

 
Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat  
 
De olika socialgruppernas tillgångsportfölj för åren 1899 till 1900 visar stora likheter med 

tillgångsportföljen 1873-1875, men även väldigt intressanta förändringar. Sparande i sparbanker 

och affärsbanker står fortfarande för den största delen av den lägre medelklassens 

tillgångsportfölj med drygt 70 % tillsammans. Banksparande hos mellanskiktet har växt ordentligt 

och representerar här nästan 45 % av socialgruppens tillgångar, vilken är en stor tillväxt sedan 

1873-1875 då banksparande endast stod för drygt 10 % av mellanskiktets tillgångar. Samma stora 

tillväxt för banksparande har även skett hos den övre medelklassen där banksparandet gått från 

nästan 25 % 1873-1875 till hela 35 % 1899-1900. Ökningen består i det här fallet av största del av 

ett ökat sparande i affärsbanker. 

Finansiella placeringar i aktier och obligationer behåller sin starka ställning hos den övre 

medelklassen med nästan 60 % av socialgruppens totala tillgångar. Strukturen ser i stort sätt 

oförändrad ut. De finansiella tillgångarna har minskat på bekostnad av sparande i affärsbanker 
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och även ett par procentenheter åt försäkringsplaceringar. Mellanskiktets tillgångsportfölj har 

genomgått relativt stora strukturella förändringar där obligationer inte längre ingår i portföljen. 

Även aktieplaceringarna har minskat drastiskt och står här endast för nästan 15 % av portföljen, 

till skillnad mot de 45 % som aktier representerade i 1873-1875 års tillgångsportfölj. Den lägre 

medelklassen har utökat sina finansiella tillgångar i aktier och obligationer och håller nu drygt 15 

% obligationer och 5 % aktier. 

Försäkringar har under perioden utökat sina andelar och finns nu representerade även hos den 

lägre medelklassen. Försäkringarna står för nästan 10 % av den lägre medelklassens portfölj, och 

nästan 5 % av den övre medelklassens portfölj. Medelklassens mellanskikts tillgångsportfölj 

består här till hela 40 % av försäkringar. Den relativt stora tillväxten av försäkringsplaceringar kan 

kopplas ihop med de framväxande hundra- och tusenmannaföreningarna under den undersökta 

perioden. Även de dyrare livförsäkringarna spelar en stor roll i den stora andelen som 

försäkringarna får. 

Eftersom diagrammet endast presenterar storleken av tillgången i relation till socialgruppens 

samlade institutionella tillgångar krävs en djupare undersökning för att ta reda på vilka som låg 

bakom den stora ökningen av institutionella tillgångar som presenterades i diagram 3.1 och tabell 

3.1. Var det de fåtalet rika som började placera i institutionella tillgångar, eller var det den bredare 

massan som kunde börja placera sitt överskott i banker, försäkringar och andra finansiella 

tillgångar?  

I tabell 3.2 presenteras förändringen i medelvärdet för de institutionella placeringarna, samt 

privata fordringar och fastigheter mellan 1873-1875 och 1899-1900 för de tre olika 

socialgrupperna 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2  De olika kategorierna av tillgångar fördelade på de tre socialgrupperna, i medelvärde med 
medianvärde inom parentes. För åren 1873‐1875 och 1899‐1900 
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 1873-1875 1899-1900 

Socialgrupp Lägre  Mellanskikt Övre Lägre Mellanskikt  Övre

Antal obs 24 41 35 24 42 34

Sparbank 598 (0) 96 (0) 388 (0) 626 (107) 326 (0) 834 (0)

Affärsbank 564 (0) 187 (0) 1451 (0) 482 (0) 377 (0) 5494 (0)

Aktie 0 (0) 1020 (0) 3624 (0) 50 (0) 162 (0) 6597 (0)

Obligation 83 (0)  421 (0) 1946 (0) 251 (0) 12 (0)  4113 (0)

Försäkring 1,67 (0) 547 (0) 120 (0) 120 (0) 638 (0) 787 (0)

Totalt inst. 1311 (0) 2427 (40) 8043 (808) 1529 (578) 1515 (345) 17825 (3150)

Fordringar 1344 (0) 1091 (110) 9651 (440) 925 (0) 1772 (0) 3623 (272)

Fastighet 0 (0) 2696 (0) 10223 (0) 297 (0) 6910 (0) 4934 (0)

 Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-
1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
  

I tabell 3.2 syns flera intressanta resultat. Den lägre medelklassen har under 1873-1875 ett 

banksparande som är större än mellanskiktet, sparande i sparbanker är till och med större än hos 

den övre medelklassen. Värdeförändringen i banksparande mellan perioderna är för den lägre 

medelklassen liten. Den intressanta förändringen är att den lägre medelklassen trots den låga 

värdeförändringen, har ett mediansparande 1899-1900 på 107 kronor, samtidigt som varken 

mellanskiktet eller den övre medelklassen har en median över noll. Detta visar att samtidigt som 

allt fler ur den lägre medelklassen sparade i sparbanker så höll sig medelvärdet stabilt, vilket 

indikerar att fler sparande med mindre kapital. Den största värdeförändringen för banksparande 

står den övre medelklassens affärssparande för, men fortfarande står mer än 50% av gruppen står 

helt utan placering i affärsbanker. 

Värdeförändringen för aktier och obligationer i tabell 3.2 visar ett intressant resultat, främst för 

mellanskiktets placeringar. Mellanskiktets placeringar i aktier och obligationer minskar kraftigt 

under perioden samtidigt som den lägre medelklassen tar sig in på aktiemarknaden och går om 

mellanskiktet i obligationssparande. Sparande i aktier och obligationer var fortfarande var relativt 

ovanligt vid 1899-1900, då inga av grupperna har en median över noll. 

Även vid i privata fordringar står mellanskiktet för ett trendbrott. Mellanskiktet är den enda 

socialgrupp som ökar sitt innehav av privata fordringar, helt emot den stora minskning som 

presenterades redan i diagram 3.1. Samtidigt sjunker medianvärdet från 110 kronor till 0, vilket 

visar att det var färre som höll privata fordringar men ett mindre antal som hade stora tillgångar i 

privata fordringar. 
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Fastigheter genomgår också en intressant förändring, mellanskiktet skaffar sig allt större tillgångar 

i fastigheter, samtidigt som den övre medelklassen minskar sina tillgångar i fastigheter, och vid 

1899-1900 har mellanskiktet större tillgångar i fastigheter än vad den övre medelklassen har. 

I tabell 3.3 presenteras samma medelvärde som i tabell 3.2, fast även med värdeförändring i 

procent. Detta för att lättare illustrera förändringen mellan de två undersökta nedslagen. 

Tabell 3.3  De olika kategorierna av tillgångar fördelade på de tre socialgrupperna, i medelvärde med 
värdeförändring i procent inom parentes. För åren 1873‐1875 och 1899‐1900 

 1873-1875 1899-1900

Socialgrupp Lägre Mellanskikt Övre Lägre Mellanskikt  Övre

Antal obs 24 41 35 24 42 34

Sparbank 598  96 388 626 (5%) 326 (240%) 834 (115%)

Affärsbank 564  187 1451 482 (-15%) 377 (102%) 5494(279%)

Aktie 0  1020 3624 50 (*) 162 (-84%) 6597 (82%)

Obligation 83  421 1946 251 (202%) 12 (-97%)  4113(111%)

Försäkring 1,67  547 120 120(>999%) 638 (17%) 787 (556%)

Totalt inst. 1311  2427 8043 1529 (17%) 1515(-38%) 17825(122%)

Fordringar 1344  1091 9651 925 (-31%) 1772 (62%) 3623(-62%)

Fastighet 0  2696 10223 297 (*) 6910(156%) 4934(-52%)

 Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-
1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
 

Resultatet som presenteras i tabellerna 3.2 och 3.3 visar att den lägre medelklassen bidrog relativt 

lite till den kraftiga ökningen av institutionella tillgångar under perioden, speciellt om man ser till 

värdet av gruppens placeringar. Men en diversifiering av den lägre medelklassens tillgångsportfölj 

går att se, eftersom banksparandet håller ett jämt värde samtidigt som placeringar i aktier 

obligationer och försäkringar ökar. 

Mellanskiktets bidrar inte heller till den kraftiga ökningen av institutionella tillgångar, snarare tvärt 

om. Samtidigt som den lägre medelklassen ökar medelvärdet på sina totala institutionella 

tillgångar med 17 procent, och den övre medelklassen med hela 122 procent, så minskar 

medelvärdet på mellanskiktets totala institutionella tillgångar med 38 procent enligt tabell 3.3. 

Mellanskiktet bidrar inte heller till minskningen av privata fordringar, istället ökar denna kategori 

med 62% 
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Det tycks vara så att den övre medelklassen är de som står för den största delen av ökningen. 

Den övre medelklassen ökar medelvärdet på samtliga institutionella tillgångar, samtidigt som de 

kraftigt minskade medelvärdet i privata fordringar. Förändringen sammanfaller med vad vi kan se 

i diagram 3.1 och tycks indikera en övergång från den informella kreditmarknaden till den 

institutionella. Antagligen är detta kopplat till en önskan om högre avkastning men även den 

ökade säkerhet som den institutionella marknaden kunde erbjuda. 

Värdeförändringar av placeringarna är inte den enda aspekten av tillgångsportföljen som är 

intressant att studera. Var det till exempel ett fåtal mer välbärgade som använde sig av stora 

sparanden i affärsbanker, eller var sparande i affärsbanker väl etablerat och vanligt 

förekommande? För att undersöka hur de olika socialgrupperna utnyttjade de olika typerna av 

sparande undersöks även hur utbrett användandet var, och hur det utvecklades över tiden.  

I tabell 3.4 presenteras hur utbrett användandet av de olika institutionella tillgångarna var för de 

olika socialgrupperna, i andelar åren 1873-1875. 

Tabell 3.4 Andel av de tre socialgrupperna med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1873‐1875, i procent 
Socialgrupp N Sparbanksspar Affärsbanksspar Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Lägre 

medelklass 

24 33% 21% */0 4% 8% 38%

Mellanskikt 41 20% 

 

15% 7% 5% 22% 51%

Övre 

medelklass 

35 23% 

 

17% 43% 26% 14% 71%

Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-
1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 

 

Utifrån tabell 4.4 kan flera intressanta resultat urskiljas. Ett intressant utfall är att den lägre 

medelklassen faktiskt har en högre andel individer med tillgångar placerade i sparbanker och 

affärsbanker, än vad både mellanskiktet och den övre medelklassen har. Det indikerar att 

sparbankssparande var en relativt väletablerad placeringsform hos den lägre medelklassen redan 

vid denna period.  

En annan intressant notering är att även om både mellanskiktet och den övre medelklassen hade 

ungefär 45% av sina tillgångar i aktier år 1873-1875, så som presenterades i diagram 3.2, så är den 

övre medelklassen mycket aktivare placerare på aktiemarknaden över lag. Med en andel på 43%. 
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Samtidigt som mellanskiktet endast har en andel på 7% med placeringar aktiemarknaden, trots att 

aktier står för ungefär 45% av socialgruppens institutionella tillgångar. 

I tabell 4.5 presenteras användandet av de institutionella tillgångarna inom de olika 

socialgrupperna, i andelar, för åren 1899-1900 

Tabell 3.5 Andel av de tre socialgrupperna med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1899‐1900, i procent 
Socialgrupp N Sparbanksspar Affärsbanksspar Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Lägre 

medelklass 

24 50% 21% 8% 8% 33% 79%

Mellanskikt 42 31% 14% 10% 12% 36% 

 

62%

Övre 

medelklass 

34 44% 44% 41% 26% 41% 

 

88%

Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-
1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
 
Under perioden har kontakten med samtliga typer av institutionella tillgångar stärkts, förutom för 

den lägre medelklassens, och mellanskiktets andel med sparande i affärsbank, som ligger på 

samma nivå för den lägre medelklassen, och en minskning från 15 till 14 för mellanskiktet. Även 

den övre medelklassens andel med aktier sjönk från 43% till 41 %. 

Intressant i tabell 4.5 är att mellanskiktet tycks ha en relativt låg kontakt med de institutionella 

placeringarna, men en mindre ökning från 52 % åren 1873-1875 till 62% åren 1899-1900. Detta 

medan den lägre medelklassen har utökat sin kontakt från 38% till hela 79 % under samma 

period, då främst genom placeringar i banksparande och försäkringar. Det innebär att den lägre 

medelklassen har gått om mellanskiktet under perioden och har 1899-1900 större andel 

placeringar i de institutionella tillgångarna.  

Här kan vi se skillnader mellan de olika socialgrupperna och en fortsatt tydlig profilering i deras 

ekonomiska agerande. Den lägre medelklassen har fortfarande ett stort fokus på 

sparbankssparande, den övre medelklassen har ett stort fokus på aktier och obligationer medan 

medelklassens mellanskikt verkar ha ett mer allmänt fokus med en medelhög aktivitet inom 

samtliga tillgångstyper. Eventuellt kan den stora andelen personer med sparande i aktier och 

obligationer inom den lägre medelklassen härledas till gruppen mamseller, vilka analyseras senare 

i undersökningen. 
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Kvinnor	och	mäns	tillgångsportfölj	
Att den lägre medelklassen har så pass hög andel institutionella tillgångar kan vara på grund av att 

socialgruppen representerar en grupp från medelklassen som inte är yrkesaktiva, nämligen 

mamsellerna.41 Tidigare forskning tyder på att kvinnor och män har ett annorlunda spar- och 

investeringsbeteende42, för att undersöka detta presenteras i tabell 3.6 användandet av de 

institutionella tillgångarna mellan ogifta43 kvinnor och män, i andelar i procent, för åren 1873-

1875. 

Tabell 3.6 Andelen av ogifta kvinnor och män med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1873‐1875, i procent 

Kön  N Sparbanks-

sparande 

Affärsbanks-

sparande 

Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Kvinnor 36% 39% 14% 11% 17% 22% 53%

Män 20% 10% 15% 25% 10% 10% 60%

Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat samt Bouppteckningar  1873-1875, FII 
:59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 

 

Siffrorna i tabell 4.6 visar att en relativt hög andel av de ogifta kvinnorna har tillgångar i 

institutionella placeringar, främst i sparbanker, men de har även en högre andel placerare i 

obligationer och försäkringar än vad männen har. Kvinnorna har bara signifikant lägre andel som 

placerar i aktier än vad männen har. Under perioden 1873-1875 kan tendenser av en skillnad i 

ekonomiskt beteende där männen gärna placerar i aktier, medan kvinnor tenderar att hellre 

placerar sina tillgångar i den säkrare sparbanken.  

I tabell 3.7 presenteras ogifta kvinnor och män under perioden 1899-1900 

Tabell 3.7 Andelen av ogifta kvinnor och män med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1899‐1900, i procent 
Kön N Sparbankspar Affärsbanksp Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Kvinnor 22 64 50 32 14 32 86

Män 20 30 20 15 25 15 60

Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat 

Skillnaderna mellan de två perioderna är stora, och utvecklingen är tämligen intressant. Vid åren 

1899-1900 har hela 86,36% av de ogifta kvinnorna institutionella tillgångar, en stor ökning från 

de 52,78% som hade placeringar i institutionella tillgångar för åren 1873-1875. Männens 

                                                            
41 Titeln mamseller försvann under undersökningsperioden, och ersattes med t.ex. ”jungfru” 
42 Larsson (red.) (2011), s. 50. 
43 Även änkor räknas som ogifta. 
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utveckling syns inte lika tydligt som kvinnornas, 60% av de ogifta männen håller någon typ av 

institutionella tillgångar vid båda perioderna.  

Samtidigt som männen håller en stabil nivå på 60% över perioden, sker en intressant förändring 

på de olika typerna av tillgångarna, en bred ökning av samtliga institutionella tillgångar förutom 

aktier. Denna ökning tyder på att männens tillgångsportföljer genomgår en ökad diversifiering 

under perioden, i alla fall hos de männen som faktiskt placerar i dessa typer av tillgångar. 

De ogifta kvinnorna har en mycket högre andel placerare i sparbanker än vad de ogifta männen 

har under båda perioderna, under den senare perioden gäller detta även sparandet i affärsbanker 

där hela 50% av kvinnorna har ett sparande i en affärsbank. Detta visar tydliga indikationer på 

skillnader mellan kvinnor och mäns ekonomiska beteende kan ha varit stora under den 

undersökta perioden. 

Åldersgruppernas	tillgångsportfölj	
Enligt Morris teorier om den så kallade property cycle, och hypotesen att äldre människor 

tenderar att försöka göra en övergång från en aktiv inkomstström, till en mer passiv inkomst i 

samband med att personen lämnar den aktiva arbetsmarknaden på grund av hög ålder.44  

Indelningen av de tre åldersgrupperna är baserad på livscykelhypotesens livsstadium, och avser 

hushållets mognadsgrad. Ungdom representerar åldrarna 20 till 45 år, under detta livsstadium 

bildar individer vanligtvis hushåll, skapar nya familjer och påbörjar sitt sparande enligt 

livscykelhypotesen. Åldersgruppen ”mogen” representerar åldrarna 46 – 65 där enligt 

livscykelhypotesen når hushållen en ’mogen’ status, under detta stadium har hushållet stabiliserat 

sig ekonomiskt och sparandet inför ålderdomen når sin höjdpunkt strax innan hushållet stiger in i 

fasen ’ålderdomen’. Ålderdomen representerar åldrarna 66-100. Enligt livscykelhypotesen är detta 

det stadium där hushållen drar sig tillbaka från den aktiva arbetsmarknaden, och istället för att 

leva på den aktiva inkomsten från yrket övergår hushållet till att leva på besparingar och passiva 

inkomster. 

 

 

 

                                                            
44 Morris (2005), s. 172. 
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I tabell 3.8 presenteras de tre åldersgrupperna och deras institutionella tillgångar i relation till 

deras totala tillgångar. För åren 1873-1875. 

Tabell 3.8 tillgångar i kronor och andel institutionella tillgångar av totala tillgångar för åren 1873‐
1875, i procent 
Livsstadium Institutionella tillgångar Totala tillgångar Andel institutionella tillgångar av 

totala tillgångar i procent 

Ungdom 99377 262332 38%

Mogen 213710 800713 27%

Ålderdom 95166 419624 23%

Källa: Bouppteckningar  1873-1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
 
Tabell 4.8 tycks inte tyda på att institutionella tillgångar skulle vara viktigare för den äldre 

befolkningen och hushåll som nått stadiet ålderdom. Istället verkar det som att den yngre 

befolkningen vars hushåll fortfarande befinner sig i stadiet ungdom har större fokus på den typen 

av placeringar vid den här perioden. En av anledningarna kan eventuellt kopplas till arv, det är 

inte ovanligt med relativt ansenliga arv, och en brist på övriga tillgångar ger de institutionella 

tillgångarna stort genomslag. En annan anledning kan vara att den unga befolkningen är 

modernare, och då är mer lättmottagliga för nya, moderna finansiella instrument, medan den 

äldre befolkningen kanske föredrar mer traditionella placeringar. 

I tabell 3.9 presenteras de tre åldersgrupperna och deras institutionella tillgångar i relation till 

deras totala tillgångar. För åren 1899-1900. 

Tabell 3.9 tillgångar i kronor och andel institutionella tillgångar av totala tillgångar för åren 1899‐
1900, i procent 
Livsstadium Institutionella tillgångar Totala tillg. Instit % av totala tillg.

Ungdom 49391 139249 35%

Mogen 113027 307775 67%

Ålderdom 540929 1158404 47%

Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat  

Resultaten under den senare perioden 1899-1900 tycks indikera att en övergång har skett. Vid 

denna period syns indikationer på att ett institutionellt sparande har blivit en allt viktigare del av 

tillgångsportföljen hos hushållen som befinner sig i ålderdomsfasen. De ungdomliga hushållen 

ligger kvar på samma nivå som innan, och de mogna hushållen har ökat andelen institutionella 

tillgångar i sin tillgångsportfölj. 
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För att undersöka hur stor andel av hushållen i de olika livsstadier som håller institutionella 

tillgångar presenteras i tabell 3.10 denna andel. Detta för att se om till exempel den höga andelen 

institutionella tillgångar hos ungdomliga hushåll beror på ett fåtal stora arv, eller om det faktiskt 

beror på att en stor andel av hushållen placerar i institutionella tillgångar. 

Tabell 3.10 Andelen av de tre socialgrupperna med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1873‐1875, i procent 
Livsstadium N Sparbanksspar Affärsbanksspar Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Ungdom 36 19% 19% 8% 6% 11% 42%

Mogen 32 22% 16% 31% 22% 25% 66%

Ålderdom 29 34% 14% 17% 7% 14% 59%

Källa: Bouppteckningar  1873-1875, FII :59-FII60, Uppsala rådhusrätt och magistrat. 
 
 

Den höga andelen institutionella tillgångar hos de ungdomliga hushållen som presenterades i 

tabell 3.8 tycks till viss del bero på arv. Tabell 3.10 visar att 42 procent av de ungdomliga 

hushållen hade institutionella tillgångar, medan hela 66 procent av de mogna hushållen och 59 

procent av de ålderdomliga hushållen hade institutionella tillgångar. Detta tyder på att de 

institutionella tillgångarna var viktigare för det genomsnittliga mogna, eller ålderdomliga 

hushållet. Det kan bero på att tabell 3.8 och 3.10 inte redovisar fastigheter, vilket enligt 

livscykelhypotesen oftast inskaffas tidigt under det mogna livsstadiet. Det kan förklara varför 

ungdomliga hushåll har en så stor del av sina tillgångar i institutionella, de har helt enkelt inte 

bundit upp sina tillgångar i en fastighet ännu. 

 
Tabell 3.11 Andelen av de tre socialgrupperna med tillgångar i de olika institutionella tillgångarna för 
åren 1899‐1900, i procent 
Livsstadium N Sparbanksspar Affärsbanksspar Aktier Obligationer Försäkringar Institutionella 

tillgångar 

Ungdom 18 44% 44% 17% 6% 39% 78%

Mogen 33 33% 18% 21% 18% 45% 76%

Ålderdom 46 46% 35% 24% 22% 30% 76%

Källa: Bouppteckningar 1899-1900, FII :79-FII80, Uppsala rådhusrätt och magistrat 
 
 

För perioden 1899-1900 i tabell 3.11 har en väldigt intressant förändring skett, samtliga livsstadier 

har ungefär samma andel som håller institutionella tillgångar. Valet av sparform skiljer sig sedan 

mellan de olika grupperna. Tydligast kontrasten mellan de ungdomliga hushållens fokus på 

banksparande och de mogna hushållens övergång till mer riskfyllda placeringar i aktier och 

obligationer. 
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 De ålderdomliga hushållen utökar sedan hållningen i aktier och obligationer ytterligare samtidigt 

som de har en stor andel hushåll med banksparande. Skulle man se indikationer på Morris 

”property cycle” borde vi se en övergång från ett säkrare sparande till en mer ränteskapande 

portfölj, detta kan ses för perioden 1899-1900 men för åren 1873-1875 syns ingen tendens till en 

property cycle. 
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4.	Slutsatser	

Syftet med undersökningen har varit att undersöka och analysera hushåll, och personers 

kapitalstruktur för att skapa förståelse för hur människor ur olika grupper sparade. För att uppnå 

syftet med uppsatsen har Uppsalas medelklass studerats utifrån dess tillgångsportfölj för perioden 

1873-1875 och 1899-1900. För att undersöka tillgångsportföljen har ett par olika aspekter 

undersökts, dels har tillgångsportföljen undersökts ur ett livscykelperspektiv. Genom att 

undersöka tillgångsportföljen ur ett livscykelperspektiv kan både livscykelhypotesen och Morris 

property cycle undersökas. Utöver livscykelperspektivet undersöks även olika socialgruppers 

tillgångsportfölj, och hur den skiljer sig mellan de olika socialgrupperna. Även kön har används 

för att analysera sparandet, för att komplettera den bild av sparande som undersökningen av 

socialgrupper och livsstadium visar. 

Undersökningen inleder med att visa på en stor förändring i kapitalstrukturen mellan åren 1873-

1875 och 1899-1900. I samband med den finansiella revolutionen fick den traditionella informella 

kreditmarknaden med privata fordringar ge plats åt en modernare institutionell kreditmarknad. 

För att undersöka vilka grupper som bidrog till förändringen, och hur de bidrog till förändringen 

undersöktes de olika socialgrupperna och deras tillgångar. 

Resultatet visade att den övre medelklassen stod bakom en majoritet av förändringen, gruppen 

blev betydligt rikare under perioden 1873-1875 till 1899-1900, samtidigt som mellanskiktet och 

den lägre medelklassen förlorade andelar av den samlade medelklassens institutionella tillgångar. 

Medelklassens mellanskikt bidrog inte alls till ökningen av institutionella tillgångar, tvärt om. 

Mellanskiktet ökade värdet av deras privata fordringar och sänkte kraftigt värdet på deras 

institutionella tillgångar. Till exempel minskade mellanskiktets sparande i aktier med 84 procent, 

kan det ha varit så att den ’ägande medelklassen’ helt enkelt har klivit upp ett steg på den sociala 

stegen under undersökningsperioden? För att ge plats åt en nyare bredare medelklass med större 

fokus på säkrare sparande i banker? Kanske, undersökningens resultat indikerar att det kan vara 

en möjlighet. 

Sedan undersöks hur utbrett sparandet i de olika institutionella tillgångarna var genom att studera 

hur stor andel av de olika socialgrupperna som sparade i tillgångarna. Här syns stora skillnader i 

hur socialgrupperna sparade under 1873-1875. 38 procent av den lägre medelklassen har någon 

typ av institutionell tillgång, medan 33 procent av gruppen har sparbankssparande. Samtidigt som 

71 procent av den övre medelklassen har någon typ av institutionell tillgång, men endast 23 

procent av gruppen har sparbankssparande. Sparande i banker var något som den lägre 
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medelklassen sysslade med i större omfattning än både mellanskiktet och den övre medelklassen. 

Samtidigt var aktier och obligationer nästan uteslutande ägda av den övre medelklassen. 

En intressant förändring har skett när 1899-1900 undersöks. Den övre medelklassens använder 

sig här av sparande i banker lika mycket som den lägre medelklassen gör, främst hos affärsbanker. 

Samtidigt som de behåller ett stort sparande i aktier och obligationer. Resultaten visar på en 

kraftfull diversifiering av tillgångsportföljen över undersökningsperioden, och denna 

diversifiering var inte strikt kopplad till socialgrupp utan fanns tillgänglig för samtliga grupper. 

För att undersöka hur kön kunde påverka sparbeteende undersöks även tillgångsportföljen för 

ogifta kvinnor och män. Här syns stora skillnader mellan ogifta kvinnor, och ogifta mäns 

sparande, speciellt vid 1899-1900 där kvinnor har betydligt mer institutionella tillgångar. Hela 86 

procent av de ogifta kvinnorna har någon typ av institutionell tillgång, samma siffra för de ogifta 

männen är 60 procent. De ogifta kvinnorna har större andel sparare i sparbanker, affärsbanker, 

aktier och försäkringar. Även här syns en diversifiering av tillgångsportföljen, både för kvinnor 

och män. 

Därefter undersöks tillgångsportföljen med hjälp av livscykelperspektivet. Här syns resultat i linje 

med delar av Morris property cycle. För åren 1873-1875 är resultaten inte i linje med Morris 

teorier och någon övergång till mer ränteskapande tillgångar i samband med ålderdomen. 

Däremot syns en utbredd användning av institutionella tillgångar hos hushåll i det mogna 

livsstadiet. Detta påminner om en viktig aspekt som måste diskuteras. Hushållens livsstadium 

baseras på den boupptecknades ålder, detta innebär att undersökningen jämför hushåll från olika 

generationer med varandra. Detta riskerar att bli missvisande, till exempel finns det en risk att 

hushåll i ålderdomsstadiet för åren 1873-1875 är för traditionella eller saknar vilja att placera 

tillgångar i nya moderna institutionella tillgångar. Det finns alltså en risk för viss seghet, vilket gör 

att användandet av de nya institutionella tillgångarna för att spara är något som växer fram under 

en längre period. 

Under perioden 1899-1900 ser man dock tydligare tecken på en övergång till räntebärande 

tillgångar så som aktier och obligationer i samband med ålderdomen. Men när under perioden 

1873-1875 till 1899-1900 som Morris property cycle får sitt genomslag för Uppsalas medelklass 

kan inte denna undersökning säkerställa. Undersökningen visar också att socialgruppen spelar 

större roll än livsstadium när det gäller placering i institutionella tillgångar, vilket gör 

undersökningen aningen osäker när det gäller att visa övergången liknande den i property cycle. 

Det får undersökas ytterligare i framtida forskning. 
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Vidare	forskning	
För att undersöka när medelklassen i Uppsala börjar visa tecken på ett sparbeteende som det 

Morris presenterar krävs en mer löpande undersökning. En undersökning med ett större antal 

observationer av mer homogena hushåll än denna undersökning skulle minska risken för att 

variabler så som socialgruppstillhörighet påverkar resultatet för mycket. Till exempel skulle 

hantverkare kunna undersökas löpande mellan åren 1848 till 1914. En relativt homogen 

socialgrupp med få ekonomiska skillnader som just hantverkare skulle kunna sprida mycket ljus 

över medelklassens sparbeteende, samtidigt som det skulle minimera risken för avvikande 

extremvärden. 
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