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De senaste tio åren har allt fler hushåll börjat spara och andelen av inkomsten som sparas har successivt ökat. Nu finns det
dock tecken på att ökningen kan stanna av.
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Hushållens sparvilja planar ut
Under de senaste tio åren har svenska hushåll succes-

Hushållets ekonomiska situation?
(Andel bättre - Andel sämre)

sivt ökat sitt sparande. Tre av fyra hushåll sparar i nuläget och andelen av inkomsten som sparas är högre
än i de flesta andra länder. Det finns dock tecken på att

Jämfört med förr 12 månader sedan

sparviljan börjat plana ut.

12 månader framåt
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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 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 december.
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Hushållets nuvarande ekonomiska situation?
Sparar
Går jämnt upp
Skuldsätter sig/tar av sparmedel

När hushållen blickar framåt är de hyfsat optimistiska.
Sammantaget ligger dock bedömningen strax under ett tioårigt genomsnitt. Knappt en fyra räknar med bättre hushållsekonomi och knappt en av tio med försämrade finanser på ett års sikt. Återigen är män lite mer optimistiska än
kvinnor. Skillnaden mellan yngre och äldre är mer markant
när det gäller framtidsförväntningar än bakåtblickar. Varannan trettioåring räknar med bättre ekonomi framöver jämfört med bara var tjugonde som är över 65 år. Hushåll i
storstäder tenderar också att vara lite mer optimistiska än
hushåll på andra ställen.
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Lite färre sparar
På frågan om hushållet i nuläget sparar (eller amorterar),
går jämnt upp eller lånar/tar av sparpengar svarar tre av
fyra att de sparar, en av fem att de går jämnt upp och en
av tjugo att de inte får ihop inkomster och utgifter. De senaste tio åren verkar hushållens ekonomiska situation ha
förbättrats markant och andelen som sparar har ökat med
nästan 20 procentenheter. Förbättringstrenden verkar dock
ha planat ut. De senaste månaderna har vi till och med sett
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Förbättringstakten dämpas
I december 2015 ansåg knappt ett av fyra hushåll att deras
ekonomiska situation förbättrats det senaste året. Drygt ett
av tio hushåll tyckte tvärtom att det gångna året inneburit
en sämre ekonomi. Resten tyckte det var ungefär oförändrat. Män var något mer optimistiska än kvinnor om utvecklingen och yngre var mer optimistiska än äldre. Sammantaget ger hushållen en positiv bild av hur deras ekonomi utvecklats, dock är den lite mindre positiv än vad den var för
någon månad sedan.
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att andelen hushåll som sparar (eller amorterar) har minskat något samtidigt som andelen som skuldsätter sig eller
tar av sparpengar ökat lite.

Kommer ditt hushåll att spara de
kommande 12 månaderna?

Åtta av tio hushåll uppger att de troligen kommer att spara
något eller amortera på lån under de kommande tolv månaderna, mer än hälften säger till och med att det är
mycket troligt. Män är något mer sparbenägna än kvinnor,
yngre och äldre sparar mindre än medelålders och storstadshushåll sparar lite mer än andra hushåll. Jämfört med
för tio år sedan är andelen som planerar att spara drygt 10
procentenheter högre. De senaste 2-3 åren har det dock
inte skett några större förändringar i sparbenägenheten.
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Att spara nu är?
(Andel fördelaktigt - Andel
ofördelaktigt)
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Sammantaget tyder förändringarna i hushållens inställning
på att sparandet kan komma att dämpas framöver. Om det
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Är sparandet på väg att plana ut?
De senaste tio åren har många hushålls ekonomiska och
finansiella situation förbättrats. Andelen som har utrymme
att spara har ökat rejält och utrymmet har till stor del också
använts till sparande. Dvs både möjligheten och viljan att
spara har stigit. Mätt som andel av disponibel inkomst ligger svenska hushålls sparande mycket högt jämfört med
andra länder. Det vore därför inte konstigt om vi framöver
fick se en liten avmattning i sparviljan eller att sparande
inte fortsatte öka i lika snabb takt som tidigare.
Hushållens svar i konjunkturbarometern ger bilden av att
den dramatiska förbättringen av hushållens finanser och
ekonomi börjat klinga av. Bedömningen av hushållets ekonomiska situation är visserligen positiv, både bakåt och
framåt, men den är inte markant mer positiv än vad den
varit tidigare. Andelen hushåll som sparar eller avser att
spara ökar inte heller som den gjorde för några år sedan,
snarare har den minskat något de senaste månaderna.
Slutligen har synen på hur fördelaktigt sparande skiftat ordentligt till det mindre optimistiska under 2015.
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Minskad sparoptimism
Hushållens bedömning av hur fördelaktigt det är att spara,
mot bakgrund av det ekonomiska läget, har svängt en hel
del de senaste åren. Från att ha sett ganska optimistiskt på
hur fördelaktigt det var att spara fram till hösten 2014 så
föll hushållens bedömning snabbt fram till våren 2015. Därefter har pessimismen lagt sig något. Fortfarande ser hushållen dock sparande som ganska ofördelaktigt. Sannolikt
är det låga sparräntor som ligger bakom. Möjligen kan det
slopade pensionsavdraget ha bidragit liksom en liten tendens bland hushållen till att öka kapitalkrävande inköp.
Hushållens planer på större inköp som kapitalvaror, bilar,
bostäder osv har hur som helst stigit något enligt andra
barometerfrågor.

handlar om en utplaning på höga nivåer eller en tillbakagång är svårt att säga. I slutändan kommer inkomster, räntor, börskurser, arbetslöshet och en massa andra viktiga
faktorer att avgöra hur stort hushållens sparande blir.

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

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Ansvarig för brevet är Tor Borg, tfn 076-118 09 02. Det har baserats på källor som bedöms som tillförlitliga. Rapporten är inte gjord 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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