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Svenska hushålls ekonomiska situation är stark. Andelen som
sparar i dagsläget har sjunkit något men andelen som kommer
att spara framöver har aldrig varit högre.
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Sparbenägenheten slår rekord
Andelen hushåll som uppger att deras ekonomi förbättrats, och kommer att fortsätta förbättras, är fortfarande betydligt större än andelen som fått det sämre.

Hushållets ekonomiska situation
jämfört med förr 12 månader sedan

Andelen som uppger att de sparar i nuläget har gått
ned något men andelen som avser att spara framöver
är rekordhög.
Konjunkturinstitutet frågar varje månad 1 500 svenska hushåll om deras syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om inköp
av kapitalvaror och sparande. Vi tittar ca en gång per kvartal närmare på frågorna om hushållens finansiella och ekonomiska situation och hur de bedömer sina möjligheter att
spara. Svaren i den senaste undersökningen samlades in
mellan 1 och 15 februari.
Hushållens ekonomi är stark
I februari 2017 ansåg knappt ett av fyra hushåll att deras
ekonomiska situation förbättrats det senaste året. Drygt ett
av tio hushåll tyckte däremot att det gångna året medfört
en försämrad hushållsekonomi. Resten tyckte det var ungefär som tidigare. Fler män än kvinnor rapporterar att
hushållets ekonomi förbättrats. Det finns också fler optimister bland de yngre än bland de äldre och medelålders.
Sammantaget ger hushållen en fortsatt positiv bild av hur
deras ekonomi utvecklats, med en stabil övervikt för de
som tycker att deras ekonomiska situation förbättrats.
När hushållen blickar framåt är de optimistiska. Framtidsoptimismen har också ökat lite grann det senaste halvåret,
29 procent räknat nu med bättre hushållsekonomi på ett
års sikt medan 9 procent tror på försämring. Män är markant mer optimistiska än kvinnor, var tredje man räknar
med bättre ekonomi mot var fjärde kvinna. De som är
yngre än 50 år är också tydligt mer optimistiska än de som
är över 50 år.
Något färre sparar idag men rekordmånga kommer att
spara framöver
På frågan om hushållet i nuläget sparar (eller amorterar),
går jämnt upp eller lånar/tar av sparpengar svarar 72 procent att de sparar medan 5 procent uppger att de lever
över sina inkomster. För resten går det jämnt upp. Andelen
som sparar har gått ned några procentenheter sen i höstas. Andelarna som sparar är högst i åldrarna 35-65 år och
lägst bland de äldre. Det stämmer väl med att utrymmet att
spara är som störst i medelåldern medan både utrymme
och vilja att spara minskar efter 65 år. Drygt 8 procent av
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de mellan 16 och 25 år uppger att de skuldsätter sig eller
lever på besparingar. Det är nästan dubbelt så högt som
för andra åldersgrupper, men sannolikt handlar det om att
en stor del studerar och lever på studielån.

Kommer ditt hushåll att spara de
kommande 12 månaderna?

80
60

Drygt 84 procent av alla hushåll uppger att de troligen
kommer att spara något eller amortera på lån under de
kommande tolv månaderna, hela 56 procent säger till och
med att det är mycket troligt. Män är något mer sparvilliga
än kvinnor medan pensionärer är betydligt mindre sparvilliga än övriga. Februari månads utfall är historiskt, aldrig tidigare har så många hushåll uppgett att de kommer att
spara (eller amortera) under de kommande tolv månaderna.
Lite mer fördelaktigt att spara i nuläget
Hushållens bedömning av sin ekonomiska situation och
deras sparintentioner har varit ganska stabila de senaste
åren. Bedömningen av hur gynnsamt läge det är för sparande har däremot varierat en del. I februarienkäten svarade 39 procent att det är mycket eller ganska fördelaktigt
att spara mot bakgrund av nuvarande ekonomiska läge.
Nästan 33 procent svarade att det är mycket eller ganska
ofördelaktigt. Resten svarade att det väger jämnt. Sammantaget har hushållen blivit lite mer positivt inställda till
sparförutsättningarna det senaste halvåret. Det är dock
långt till tidigare rekordnoteringar.
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Ökad sparvilja trots goda tider
Den svenska ekonomin går starkt och god tillväxt, låg inflation, låga räntor och stigande bostadspriser gynnar hushållen. Stigande realinkomster, ökad sysselsättning och
minskad arbetslöshet bygger under en stark tro på att utvecklingen fortsätter. Något fler hushåll än tidigare uppger
att de inte sparar. Kanske är det en effekt av att de goda
tiderna lockar några att konsumera lite extra. Sparviljan
verkar dock överlag vara grundmurad vilket, inte minst, understryks av att rekordmånga avser att spara under det
kommande året.
För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB, Telefon: 076-118 09 02
Epost: tor.borg@sbab.se, Twitter: @tor_borg
Blogg: sbab.se/bloggen
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