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Pressmeddelande 2017-10-13 

 
75 000 kronor i handen – går rakt in på sparkontot 
  
SBAB har frågat 500 personer vad de skulle göra om de oväntat fick 75 000 kronor. 
Förstahandsvalet är att sätta in pengarna på ett sparkonto. Därefter vill man renovera 
något hemma eller i sommarstugan.   
 
Vi säger att du oväntat får 75 000 kronor, vad gör du? Den frågan ställde SBAB nyligen till 
sin kundpanel för att ta reda på hur svenska bolåntagare hanterar en oväntad inkomst. De 
allra flesta vet att man bör gardera sig med en ekonomisk buffert. Därför var det inte helt 
oväntat att förstahandsvalet hos den nästan 500 respondenter starka panelen var att sätta in 
pengarna på ett sparkonto. Andrahandsvalet var att renovera något hemma eller i 
sommarstugan. Att spendera pengarna på prylar eller resor kom först på femte plats i 
prioriteringslistan. 
  

- Det verkar inte vara något fel på människors sparvilja, det är ju bara att hoppas att 
pengarna står på ett räntebärande konto. Av svaren att döma är det förnuftet som 
styr, de oväntade pengarna går förutom till sparande till renovering och amortering.  
Att konsumera pengarna inklusive att resa hamnar långt ned, det trodde jag skulle 
komma högre upp faktiskt.  Minst sannolikt är det att de oväntade pengarna går till 
välgörenhet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.  

 
Resultatet från undersökningen 
Vi säger att du oväntat får 75 000 kronor, vad gör du? 

1. Sätter in pengarna på ett sparkonto 
2. Renoverar något hemma eller i sommarstugan 
3. Gör en extra amortering 
4. Investerar i aktier eller fonder 
5. Unnar mig något (köper något inklusive resa) 
6. Betalar av en skuld 
7. Ger bort till välgörenhet  

 
Om undersökningen 
Undersökningen skickades ut via mail som en webbenkät 2017-07-04 med en påminnelse 
2017-07-07. Antalet svar är 493.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon:0709-90 68 14, 
claudia.wormann@sbab.se 
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 


