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Svårt för kvinnor, pensionärer och storstadsbor att spara
En djupdykning i den privatekonomiska delen av Konjunkturbarometern i maj visar att
kvinnor, pensionärer och storstadsbor har svårare att spara pengar än andra grupper.
Även unga har svårt att spara och få ekonomin att gå ihop, men de är betydligt mer
optimistiska om framtiden.
Hittills i år tycker hushållen att det blivit allt mindre fördelaktigt att spara pengar mot bakgrund
av det ekonomiska läget. Att det upplevs mindre attraktivt att spara pengar nu än vid
årsskiftet kan bero på att de sparalternativ som finns upplevs som både otrygga och
ofördelaktiga.
– Börsen har gått ner till noll efter uppgången på 15 procent i början av året. Räntesparande
på bankkonto ger i många fall en ränta som är lägre än inflationen på 1,5 procent. Vi har med
andra ord ett läge med stor osäkerhet, och ont om trygga och bra sparalternativ, säger Maria
Malmqvist, privatekonom på SBAB Bank.
Det finns stora skillnader mellan olika åldrar. Hushåll under 35 år tycker att det är mer
fördelaktigt att spara för tillfället än andra. De är också relativt optimistiska om möjligheten att
spara pengar de närmsta tolv månaderna. Pensionärerna är de som har det tuffast. De
sparar inte idag och tror inte att de kommer att göra det de närmsta tolv månaderna heller.
De tre nettotalen för sparande idag, på tolv månader sikt och om hushållets ekonomi
går ihop. Indelat i åldersgrupper
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Trenden har vänt, allt färre får ekonomin att gå ihop
Hushållen har också tillfrågats om huruvida de får ekonomin att gå ihop. Finns det pengar
över vid månadsskiftet, eller måste de ta av sparkapitalet eller låna pengar för att få det att
gå runt?
Diagrammet nedan visar att sedan mätningarna startade 1993 har allt fler haft möjlighet att
spara pengar varje månad. Varken It-bubblan eller finanskrisen har haft någon tydlig
inverkan. De sista två åren har dock trenden tydligt vänt neråt.
– En anledning till att det är svårare att få det att gå ihop idag kan vara att boräntorna har
stigit. En rörlig boränta är nästan tre gånger så hög nu som den var 2009. Bostadspriserna
stiger heller inte alls lika snabbt längre och börsen har varit en skakig placering, säger Maria
Malmqvist.
Pensionärerna och unga under 24 år har svårast att få ekonomin att gå ihop. Bäst ställt har
det gruppen i åldern 35-49 år.
Nettotalet för hushållens nuvarande ekonomiska situation visar att allt fler fått pengar
över sedan mätningarna startade 1993, men trenden har vänt neråt de sista två åren.
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