Inlåning & Sparande
Nummer 11 • 28 februari 2013
En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013.
Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden.
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Rekordmånga har möjlighet att spara
I februari tyckte hushållen att läget för att spara pengar
blivit mer attraktivt. Fler tror sig också kunna spara
pengar det närmsta året. Även andelen som har
pengar över till sparande i slutet av månaden steg med
fyra procentenheter till 74 procent. Det är den högsta
nivån sedan mätningarna började 1996 och tangerar
den gamla rekordnivån från årsskiftet 2010/2011. Det
visar KI:s Konjunkturbarometer i februari.
Konjunkturinstitutet ställer varje månad 17 frågor till 1 500
svenska hushåll som en del av Konjunkturbarometern. I Inlåning
& Sparande nr 11 har vi tittat närmare på de tre frågor som rör
sparande och hushållets ekonomi.

Vilket av följande beskriver bäst ditt hushålls nuvarande
ekonomiska situation (procent) Mars 2012-februari 2013.

Fler fick pengar över i plånboken i februari
KI frågar bland annat hushållen om deras nuvarande ekonomiska situation. Kan man spara något eller mycket, går det jämnt
upp eller lånar man alternativt tar av sparpengar för att få det att
gå ihop?
Sedan årsskiftet har fler hushåll fått pengar över i plånboken. I
februari var andelen som hade möjlighet att spara något eller
mycket 74 procent. Det är en ökning med fem procentenheter
sedan årsskiftet.
Det var också färre som behövde låna eller ta av sparpengarna för att få ekonomin att gå ihop under februari. Andelen sjönk
med två procentenheter till fem procent. Det är den lägsta andelen på tolv månader och en kraftig nedgång sedan förra våren då
andelen var uppe på 8-9 procent.
Just nu har med andra ord fler det lite bättre, och färre har
svårt att få inkomst och utgifter att gå ihop.

Andel hushåll som kan spara något eller mycket (procent).
Månadsstatistik 1996-2013.

Andel med pengar över till sparande är rekordhög
Diagrammet till höger visar andelen som kunnat spara något
eller mycket mellan 1996 och februari 2013. Andelen har stigit
kontinuerligt och var i februari uppe på 74 procent. Det tangerar
nivån som uppnåddes vid årsskiftet 2010/2011. Trots finanskris
och kärva ekonomiska tider har alltså en rekordhög andel hushåll
möjlighet att spara i slutet av månaden. Det kan sannolikt många
tacka Riksbanken och de låga boräntorna för.
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Fler tycker att det är ett bra läge att spara just nu…
KI frågar även hushållen om hur fördelaktigt de tycker det är
att spara just nu, mot bakgrund av det allmänna ekonomiska
läget.
Det allmänna ekonomiska läget just nu innehåller bland annat
en stigande börs, stigande bostadspriser och en låg ränta, vilket
gynnar alla med bolån med kort bindningstid. Kanske är det en
del av förklaringen till att allt fler tycker att det är fördelaktigt att
spara pengar för tillfället.

Över hälften tyckte att det var ”fördelaktigt” att spara i
februari vilket är den högsta nivån på tolv månader.

Andelen som tyckte att läget för sparande är ”ofördelaktigt” ökade också något.
Blickar vi tillbaka tolv månader i tiden så var andelen som
tyckte att sparläget var fördelaktigt som lägst i oktober. Då tyckte
bara fyra av tio att det var fördelaktigt. Det sammanföll med allt
mer negativa konjunkturrapporter och varsel från flera stora
svenska bolag. Sedan dess har andelen ökat till fem av tio.

Störst ökning bland kvinnor och unga i åldern 16-24 år
Genom att ta andelen som tycker att sparande är fördelaktigt,
minus andelen som tycker att det är ofördelaktigt, får man fram
ett nettotal. När det är positivt är det fler som tycker sparande är
fördelaktigt än ofördelaktigt.
Sedan mätningarna strax före årsskiftet har framför allt nettotalen bland kvinnor och unga mellan 16-24 år ökat kraftigt.

Bland kvinnorna har nettotalet ökat med sju procentenheter sedan årsskiftet. Bland männen har det inte förändrats alls.

I gruppen 16-24 år har nettotalet ökat med hela 13 procentenheter sedan årsskiftet.

I åldersgrupperna 50-64 år och 65+ har nettotalet sjunkit sedan årsskiftet.
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Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker du att det är att spara för närvarande?

Förändring av nettotalet för sparläget just nu sedan årsskiftet. Uppdelat i kön, åldersgrupper.

3 INLÅNING & SPARANDE NR 11 • 28 FEBRUARI 2013

… och fler tror sig också kunna spara närmsta året
Under hösten blev hushållen mer pessimistiska även till möjligheterna att spara det närmsta året. Andelen som bedömde att
de skulle kunna spara sjönk från 80 procent i augusti till 75 procent i december. I oktober och november varslade flera stora
företag och Hushållsbarometern visade att hushållen bedömde
att risken att själv bli arbetslös ökade.
Sedan årsskiftet ser utvecklingen ut att ha vänt. I februari var
hushållen mindre pessimistiska till arbetsmarknaden och risken
att själv bli arbetslös bedömdes ha minskat. Det var också fler
som höll det för troligt att de kommer kunna spara pengar de
närmsta tolv månaderna. Andelen har ökat med fyra procentenheter sedan årsskiftet och är nu uppe på 79 procent.
Andelen som inte håller det för troligt att de ska kunna spara
har också sjunkit, från som högst 24 procent i december till 20
procent i februari.

Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att kunna spara
pengar de närmsta tolv månaderna? Nettotal 12 månader.

Pensionärer och kvinnor är mest positiva
Genom att ta andelen som säger att det är troligt, minus andelen inte håller det för troligt att de kommer att kunna spara, får
vi fram ett nettotal. Det nettotalet har ökat mest bland pensionärer
och kvinnor sedan årsskiftet. Det är med andra ord framför allt i
de grupperna fler bedömer att de kommer kunna spara i år.

Bland pensionärerna har nettotalet ökat med hela 18
procentenheter sedan årsskiftet.

Bland kvinnorna har nettotalet ökat med tolv procentenheter sedan årsskiftet.

Nettotalet är positivt bland såväl män som kvinnor och i
samtliga åldersgrupper.
Totalt sett har nettotalet ökat med fyra procentenheter sedan
årsskiftet till 79 procent. Framför allt är det fler kvinnor och pensionärer som blivit positiva till möjligheterna att spara det närmsta
året. Bland kvinnorna har nettotalet ökat med tolv procent och
bland pensionärerna med hela 18 procent sedan årsskiftet.
Det nedersta diagrammet visar att det fortfarande är stora
skillnader mellan olika grupper, och då framför allt mellan olika
åldrar. Även om betydligt fler pensionärer nu bedömer att de har
möjlighet att spara det närmsta året, så är nettotalet bara 33
procent och därmed betydligt lägre än för andra grupper.
Dels kan pensionärerna ha ett mindre intresse av att spara
pengar, men många har inte heller möjlighet att spara även om
de skulle vilja. I år kommer pensionärerna dock att få något mer i
plånboken. Dels är räntorna låga men dessutom höjs ålderspensionen med hela 4,1 procent, eller i genomsnitt nästan 500 kronor
per månad. De har också fått en liten skattesänkning på cirka en
femtiolapp i månaden, och slutligen har ensamstående pensionärer fått ett högre bostadstillägg. Det gynnar nästan uteslutande
ensamstående kvinnor och handlar om cirka 2 000 kr per år.

Nettotal för hur troligt det är att man kommer kunna spara de
närmsta tolv månaderna. Kön och ålder.

Förändring av nettotalet för hur troligt det är att man kommer att kunna spara de närmsta tolv månaderna. Sedan årsskiftet, uppdelat i kön och åldersgrupper (procentenheter).

Maria Landeborn, privatekonom
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Om Konjunkturbarometern, hushållsbarometern och
frågorna om sparande
Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska
företag och hushåll om deras syn på ekonomin.
Hushållsbarometern intervjuar varje månad 1 500
svenska hushåll om synen på den egna och den
svenska ekonomin, förväntningar om räntor och
inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror
och sparande. Läs mer om Hushållsbarometern på
http://www.konj.se/844.html

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Bank
08-614 43 40, 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se
Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
08-614 38 84, 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB Bank. Inlåning & Sparande har sammanställts av SBAB Banks 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 Bank 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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