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Nummer 9 2013 • 7 oktober 2013
Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på
sina bankkonton i sommar.
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Här är sommarens mesta sparare
Välbeställda villaägare, boende i småhus och unga,
välutbildade storstadsbor hörde till de som sparade
mest i sommar. Typiskt för de här grupperna är att de
har en hög inkomst och har fått ihop ett sparkapital.
Dessutom har de ofta stora lån och får tillbaka bra med
pengar i samband med skatteutbetalningen i början av
sommaren. Storstadsborna satte in tre av fyra sparkronor i sommar, och bland de som är över 55 år var
genomsnittsinsättningen på över 300 000 kronor.

Rekordhög skatteåterbäring och semesterutgifter påverkade sparandet
Under sommar- och semestermånaderna juni, juli och
augusti satte svenska sparare in totalt 42,8 miljarder kronor på sina bankkonton. Det är en stor summa, som delvis
har sin förklaring i skatteåterbäringen. Den kommer i fyra
omgångar under året varav två sker i juni och augusti.
I juni kom den största pengapotten. 3,6 miljoner personer fick dela på 30,1 miljarder kronor, vilket är den största
skatteåterbäringen som någonsin utbetalats. I augusti var
det dags igen. Nära 900 000 personer fick ytterligare 6,2
miljarder kronor utbetalda till sina bankkonton.
Utöver skatteåterbäringen har spararna själva satt in totalt 6,5 miljarder kronor på sparkonton under de tre sommarmånaderna. I juni satte spararna in 12,5 miljarder utöver skatteåterbäringen, i juli tog de ut 13,3 miljarder och i
augusti fyllde de på kontona igen med 7,3 miljarder.
Uttaget på över 13 miljarder i juli kan bero på semesterutgifter. Det var högsommar och semestertid, och
då gör vi i genomsnitt av med cirka 15 000 kronor mer än
en vanlig månad. För de flesta är det inte pengar man kan
ta från den vanliga månadslönen och det innebär att sparkonton och buffertar naggas i kanten. Sannolikt gick en del
av de skattepengar som betalades ut i juni åt i juli.
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Storstadsbor stod för största påfyllningen på kontot
Hos SBAB satte spararna in fyra miljarder kronor under
perioden juni-augusti. Eftersom sparkonton sällan är registrerade för att ta emot deklarationspengar så handlar det
om insättningar som inte kom direkt från Skatteverket. Vi
har undersökt från vem, och varifrån i landet de här fyra
miljarderna kom.
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Hög lön, sparkapital och stora lån gemensamt för spararna i sommar
Mosaic* är en segmenteringsmetod som delar in
svenska folket i olika livsstilar, boenden och beteenden.
Med hjälp av Mosaic har vi undersökt vem som satt in
pengar på sparkontot i sommar. Statistiken är baserad på
insättningar hos SBAB juni-augusti 2013, totalt 4 miljarder
kronor. Läs mer om Mosaic i slutet av den här rapporten.
Välbeställda villaägare har satt in en fjärdedel av alla
sparpengar na. I den här gruppen återfinns köpstarka
barnfamiljer som ofta är medelålders, högutbildade, gifta
par med barn. De tjänar över en halv miljon om året, har
ett stort sparkapital, stora lån och bor i villaförorter nära
större städer. Till välbeställda villaägare hör också en äldre
målgrupp som närmar sig pensionen, också de med höga
inkomster, stora besparingar och stora villor.
I gruppen småhus i förort, som satt in en tiondel av
pengarna i sommar, är det framför allt de som brukar kallas ”double income no kids”, DINKisar, som står för den
största delen av kapitalet. Det här är äldre par som närmar
sig pensionsåldern och inte längre har hemmaboende
barn. De är högutbildade, tjänar över en halv miljon kronor
om året och sitter också på både en stor förmögenhet och
stora bolån.
Välutbildade storstadsbor tar hem bronsmedaljen bland
kontospararna i sommar. De har satt in 10 procent av kapitalet och skiljer sig från de två föregående grupperna. Det
här handlar om unga i åldern 25-35 år. De är ogifta, ofta
ensamstående och ännu utan barn. De har fortsatt studera
efter gymnasiet, börjat arbeta och tjänar bra. De har en
årsinkomst på över 400 000 kronor och en del av dem har
redan börjat bygga upp en förmögenhet. De har även dragit på sig stora lån. Anledningen? En betydande del av den
här gruppen unga bor i en äldre bostadsrätt i Stockholm,
och det kostar pengar.
Gemensamt för de här tre grupperna som satt in över
hälften av kapitalet hos SBAB i sommar är att de tjänar bra
med pengar och har råd att åka på semester utan att behöva tömma sina sparkonton. De har också stora bostadslån vilket betyder att de sannolikt fått tillbaka en rejäl
summa pengar från Skatteverket lagom till semestern.
Därför har de också haft möjlighet att sätta in en bra
summa pengar på sina sparkonton, och de har valt ett
konto med hög ränta.
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Sparandet är starkt koncentrerat till de tre största städerna
Av de 4 miljarderna kommer nästan varannan krona (47
%) från boende i Stockholms län. De andra två storstadslänen kring Göteborg och Malmö (Västra Götaland och
Skåne) står för 13 procent av kapitalet vardera. Totalt
kommer alltså 73 procent av sparpengarna i sommar från
boende i storstäderna.
Boende i övriga landet har satt in 27 procent av sparpengarna, men inget enskilt län står för mer än tre procent
av det totala kapitalet.
Kvinnor har satt in 42 procent av kapitalet, män 58 procent. Det betyder att kvinnorna stått för en lite högre andel
än vanligt. Fördelningen på hela sparstocken är 40/60 %.

De mellan 54 och 74 år har sparat mest i sommar
Åldersmässigt är det framför allt grupperna 55-64 år
och 65-74 år som har satt in den största andelen av pengarna, och dessutom den i genomsnitt största summan.
28 procent av sparpengarna kommer från de i åldern
55-64 år, och 29 procent från gruppen 65-74 år. I genomsnitt har båda grupperna satt in över 300 000 kronor på
sina konton.
I de högre åldersgrupperna är det vettigt att spara mer
på sparkonto än bland de yngre. Avkastningen är visserligen betydligt lägre än i fonder och aktier på lång sikt. Men
även risken är lägre, och när pensionen börjar närma sig
eller redan har börjat så är det ofta bättre att veta vad man
har än att riskera att pengarna minskar i värde på grund av
någon ny ekonomisk kris eller lågkonjunktur.
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För frågor eller information om Inlåning & Sparande,
vänligen kontakta:

Maria Landeborn, privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881
Epost: maria.landeborn@sbab.se
Följ Maria på:

*Om Mosaic
Mosaic Livsstil är en klassificeringsprodukt skapad av
Experian som grupperar Sveriges befolkning i olika grupper och livsstilstyper. Dessa grupperingar har i sin tur
skapats utifrån 400 statistiska variabler.
För varje enskild Mosaic Livsstilstyp finns utmärkande
drag, kartor och fakta kring vad som särskiljer respektive
Livsstilstyp. Mer om de olika livsstilstyperna finns att läsa
på www.mosaic.se.

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Inlåning & Sparande har sammanställts av SBABs Ekonomiska Sekretariat.
Ansvarig för brevet är Maria Landeborn, telefon 0766-447 881. Rapporten baserats på källor som Sekretariatet bedömer som
tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar
sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Inlåning & Sparande men ange alltid källa.
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