Sparkontoundersökning
2016
Ur rapporten:
• Om hushållet skulle drabbas av en oväntad utgift anger
mer än hälften att de har ett sparkonto att använda.
• Fler kvinnor, 43 procent än män, 39 procent sparar
regelbundet en viss summa varje månad till något de
planerar att köpa i framtiden.
• Flest män, nästan 29 procent, har ett sparkonto hos en
annan bank än sin "huvudbank". För kvinnor är
motsvarande siffra 24 procent.
• Män jämför i högre grad än kvinnor olika alternativ innan
de placerar på sparkonto.
– Alla, men i synnerhet kvinnor, måste bli bättre på att jämföra och hitta
de bästa alternativen för sina sparpengar, säger Emma Persson,
Boendeekonom SBAB.
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Sammanfattning
Ett hushåll som drabbas av en oväntad utgift och inte har en sparbuffert är ett
utsatt hushåll. Plötsligt kan man tvingas låna pengar eller sälja saker som
man inte räknat med.
I den här undersökningen har vi för fjärde året i rad frågat 1 010 personer i
hela landet om deras sparvanor, hur förberedda de är för oväntade utgifter
och om de har koll på vilken ränta de har i dagsläget.
Svaren visar att svenskar har en ganska bra sparmoral, men att de kunde
vara mer pålästa på olika alternativ. Kvinnor sparar generellt flitigare, men är
sämre på jämföra och vänder sig i större utsträckning till sin huvudbank. Det
senare gäller även unga, som också är de minst pålästa om vilken ränta de
har på sina sparpengar.
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Sparbuffert som krockkudde
Att ha pengar till en oväntad utgift som plötsligt uppstår, är att ge sig själv en
liten krockkudde av pengar. Det innebär att man snabbt kan nå lite pengar på
ett konto och slipper låna pengar eller sälja saker för att lösa situationen.
Dessutom slipper man röra sitt långsiktiga sparande, som förhoppningsvis sitter
på aktiemarknaden. Trots detta är det få svenskar som har den här typen av
hängslen och livrem, visar vår undersökning. Hela 18 procent uppger att de inte
alls har en sparbuffert.

Har du en sparbuffert om något oförutsett
inträffar?
Nej, jag har ingen sparbuffert
Ja, motsvarande mindre än en månadsinkomst
Ja, motsvarande mellan en tre månadsinkomst
Ja, motsvarande mellan 3 och 6 månadsinkomster
Ja, motsvarande mellan en halv och en årslön
Ja, motsvarande minst ett års inkomst
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Föga förvånande är det de äldre i vår undersökning som har mest pengar
undanstoppat, 35 procent av 56–80-åringarna har minst en årslön i sparbuffert.
Av 20–29-åringarna är det vanligaste svaret att de inte har någon buffert alls.
Kontanter i madrassen?
Hur skulle då hushållen lösa en oväntad utgift, som ju trots allt ibland uppstår.
Förvånansvärt många, nästan 18 procent anger att de ”har lite kontanter
undanstoppade”. Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro är det
svarsalternativet vanligast bland unga. Kanske missförstår de vår fråga och
menar kontanter i digital form på konto eller så syftar de på julklappspengarna.
Det finns också skillnader mellan könen i hur människor sparar till sin buffert.
Kvinnor föredrar sparkonto och att söka hjälp hos släkt och vänner, medan
männen i högre grad placerar på aktiemarknaden och har lite över på
transaktionskontot.
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Vad gör du om något oförutsett inträffar?
Om det behövs får jag försöka sälja saker eller ordna det
på något annat sätt
Jag får hjälp av släkt/vänner om det behövs
Jag använder kreditkort, avbetalning eller tar ett lån
Jag har fonder/aktier/värdepapper
Jag har ett sparkonto
Jag har alltid lite över på mitt
löne/pensions/transaktionskonto
Jag har lite kontanter undanstoppade
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Framförhållning eller ur hand i mun?
Att hitta motivationen att bygga upp en sparbuffert handlar ofta om att sätta ett
mål för sitt sparande. En resa eller en nödvändig renovering kan vara en bra
morot. Dock visar vår undersökning att bara 4 av 10 planerar så långt i förväg.
En femtedel planerar inte alls och drygt 3 av 10 sparar bara om de får pengar
över. Få uppger att de lånar eller köper på kredit när suget efter något uppstår,
men det är vanligast bland 30–39-åringar. Förmodligen den grupp som hittills
har kunnat utnyttja ett övervärde i sin bostad till en viss guldkant på vardagen.
Över landet är spridningen inte så stor, men de som är bäst på att regelbundet
sätta av en summa pengar varje månad är invånarna i Västernorrland och
Jämtland.
Shoppa runt kan ge bättre avkastning
Att jämföra olika bankers alternativ är viktigt. Det är långt ifrån säkert att den
bank man använder som huvudbank (d v s där man har lönekonto och flest av
sina bankaffärer) ger den högsta avkastningen på sparkontot. Men det krävs
att man undersöker saken och jämför räntor. Samt aktivt flyttar pengarna. Vår
undersökning visar att de många inte är så aktiva. 44 procent anger att de har
sitt sparkonto hos sin huvudbank, medan respektive 26 och 16 procent svarar
att de valt en eller flera andra banker.
Minst aktiva är kvinnor och unga. Närmare hälften av dessa grupper använder
bara sin huvudbank för sitt sparkonto.
Vetskap är kunskap
Att ha koll på sin privatekonomi innebär att man bör ha en viss vetskap om
räntenivåer och avgifter. Det visar sig dock att drygt en tredjedel av de som
svarar på vår undersökning inte har någon koll alls på vilken ränta de har på sitt
sparkonto. Ytterligare 35 procent ”vet ungefär”, vilket också är lätt att tolka som
att total kontroll kanske inte råder.
Fler män är tvärsäkra på räntan, medan fler kvinnor uppger att de inte vet räntan
på sitt konto. Eftersom fler män också är aktiva med sin ekonomi och i större
utsträckning har en eller flera banker vid sidan av huvudbanken, tyder det på
att vetskap leder till en viss aktivitet.
Dubbelt så många unga som 56–80-åringar uppger att de inte vet räntan på sitt
konto. Eftersom de äldre som svarar i vår undersökning, också generellt har
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större summor på sina konton så är det kanske därför de har anledning att bry
sig om vilken avkastning de får. Men även små summor gör skillnad i det långa
loppet!
Att jämföra och agera
Att första skaffa sig vetskap och därefter agera om det går att få högre ränta
hos en annan aktör kan vara ett sätt att få högre avkastning. Det kräver att man
gör en genomgång av de alternativ som står till buds. Idag är det förhållandevis
lätt att göra via olika prisjämförelsetjänster på nätet. Vi bad våra representanter
ta ställning till en rad påståenden om hur aktiva de är i att jämföra olika aktörer
med varandra. Svaren skiljer sig åt mellan män och kvinnor:

Vilket påstående stämmer bäst överens med
dig beträffande att jämföra olika aktörer?
Nej, har inte sparkonto och…
Nej, jag har inte ork/förmåga att…
Nej, jag har inte jämfört aktörer…
Jag har jämfört lite grann
Jag har kollat upp olika aktörer
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Fler kvinnor än män är osäkra på att deras egen förmåga räcker till. 17 procent
av kvinnorna svarar det – vilken är nästan dubbelt så många som männen.
Både kvinnor och män anser i ganska hög utsträckning att skillnaderna är små
och att det ändå inte handlar om så mycket pengar. Det är dock viktigt att
komma ihåg att även små belopp kan bli mycket över tid och att det ofta inte
innebär så stor ansträngning att byta aktör.
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 6-13 januari 2016 via en
webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1 010 personer i
åldrarna 20-80 år har svarat på enkäten.

För mer information kontakta gärna
Emma Persson, Boendeekonom, 076 -10 92 730
emma.persson@sbab.se
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