Pressmeddelande 2018-01-04

Mer än hälften av svenska bolåntagare gör inte
budget för privatekonomin
Hur ser din privatbudget ut för det nya året? Enligt en ny undersökning från SBAB
budgeterar en majoritet av svenska bolånetagare inte sin privatekonomi. Men det finns
stora fördelar med att se över sina finanser, speciellt med tanke på prognosen om
stigande ränta. SBAB:s boendeekonom Emma Persson förklarar varför.
SBAB:s årliga undersökning ”Bostadsköpet och tryggheten” genomförs av TNS Sifo en gång
om året. I höstas, under perioden 6–17 november, svarade 1 127 personer som har bolån
bland annat på frågan om hur många som gjort en budget för privatekonomin. Majoriteten,
52 procent, svarar att de inte har gjort det.
-

Att veta hur förberett ditt hushåll är för olika typer av förändringar, såsom räntehöjningar eller
arbetslöshet, handlar om att veta hur dina marginaler ser ut. Att göra en budget är ett utmärkt
sätt att skaffa sig den överblicken och det är problematiskt att inte fler tar den möjligheten,
säger Emma Persson, boendeekonom på SBAB.

Det syns också i statistiken att det finns vissa skillnader mellan åldersgrupperna. 6 av 10 i
åldersgruppen 18–34 har gjort en budget, medan endast 4 av 10 i åldersgruppen 55–80 gjort
det.
-

Bara för att inkomsten kanske blir högre eller belåningsgraden lägre i takt med stigande ålder
är det inte bra att släppa kollen på privatekonomin. Det kan finnas stora privatekonomiska
händelser kvar i livet, som pensionen eller att flytta till ett mindre eller mer ändamålsenligt
boende. Det kan vara bra att veta hur ekonomin ser ut inför dessa händelser, säger Emma
Persson.

Tips till dig som vill göra en budget och behålla kontrollen:
1. Avsätt tid, gärna tillsammans med en eventuell partner, för att kunna fokusera ordentligt på
budgeten. Det kanske inte känns som det roligaste du kan göra med en ledig kväll men det
kommer att kännas värt det i slutändan.
2. Använd internetbanken eller mobilbanken för att hitta utgifter och inkomster. Det är lätt att
glömma vissa abonnemang och tjänster som man skaffat. Använd också gärna
Konsumentverkets budgetkalkyl, där finns även schablonbelopp som du kan använda dig av.
3. a) Om du får ett överskott i kalkylen, fundera på hur du ska använda det. Behöver du spara
mer, räcker det till en räntehöjning eller har du en buffert om det händer något oförutsett?
b) Om du får ett underskott så är det ofta lättast att börja fundera på dina utgifter. Vilka tjänster
och abonnemang kan du t ex säga upp eller hitta billigare alternativ till?
4. Med hjälp av ekonomi-appar, som exempelvis Tink, kan du på ett enkelt sätt fortsätta att ha
kontroll över din ekonomi över året.

För mer information eller fler tips, vänligen kontakta:
Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet
medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

