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Sparandet slår alla tidigare rekord
Under sommaren 2014 har nya rekord satts för svenska folkets sparande. Juli  
månad uppvisar all-time-high för såväl aktuellt sparande som för bedömningen av 
hur hushållens sparande kommer att utvecklas under kommande år. Juli följs  
dessutom på topplistan av augusti och maj 2014 vilket betyder att sparandet som-
maren 2014, med stor tillförlitlighet och styrka, slår alla tidigare rekord. 

Konjunkturinstitutet frågar varje månad 1 500 svenska 
hushåll om deras syn på den egna ekonomi och den 
svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation 
samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Vi 
tittar en gång per kvartal närmare på frågorna om hushål-
lens finansiella och ekonomiska situation och hur de be-
dömer sina möjligheter att spara.  

Massivt rekord för sparandet 
 
På frågan om hur hushållets nuvarande ekonomiska situat-
ion ser ut svarade, i juli, 81 procent att de sparar, 16 pro-
cent att det går jämt upp och 3 procent att de lånar eller tar 
av sparpengar. Aldrig tidigare har så hög andel sparande 
uppmätts. Näst högsta noteringen noterades månaden 
efter, i augusti, och på tredje plats återfinns maj månad 
2014. Detta innebär att vi i dagsläget befinner oss på en 
stabil spartopp. En jämförelse med genomsnittlig andel 
sparande visar att det i dagsläget är nästan 20 procent fler 
som kan spara relativt medelvärdet sedan 1996. Ett annat 
sätt att uttrycka samma sak är att andelen som inte sparar 
i dagsläget ligger på drygt hälften av genomsnittet 1996 till 
2014.   
 
Rekord även för tron på framtida sparande 
 
Det inte bara aktuellt sparandet som slår alla tidigare re-
kord, även tron på sparande kommande år ligger på en ny 
rekordnivå. Återigen intar juli månad rekordnoteringen men 
samma månader som toppar aktuellt sparande återfinns 
också på prispallen. Skillnaden mot genomsnittet sedan 
1996 är dock mindre när det gäller sparande kommande år 
än aktuellt sparande vilket betyder att hushållen historiskt 
har haft en större tro på sin framtida förmåga att spara än 
vad som faktiskt har blivit utfallet.  
 
Under senare tid har dock glappet minskat och andelen 
som sparar idag ligger mycket nära andelen som tror att de 
kommer att spara kommande 12 månader. 
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Historik 
 
Diagrammet överst till höger visar hur andelen som kan 
respektive inte kan spara har utvecklats sedan 1996. Kur-
van är i många betydelser en återspegling av hur svens-
kens ekonomi har förändrats. Diagrammet om reallöner 
åskådliggör detta med ökningar på drygt 50 respektive 35 
procent sedan 1996. Denna kraftiga ökning av reallönerna 
från mitten av 1990-talet kom efter en period av exception-
ellt svag utveckling. Vänds perspektivet åt andra hållet och 
visar de 18 åren före 1996 (1979-1996) ökade reallönerna 
med endast 3,0 procent för tjänstemän och 0,2 procent (!) 
för arbetare.  
 
Det betyder att efter en lång ökenvandring har de svenska 
hushållen fått allt större utrymme i sin ekonomi, med början 
för knappt 20 år sedan. Detta utrymme har bland annat 
använts till ökat sparande som kontinuerligt har ökat år för 
år i samklang med utvecklingen av reallönerna. Under 
finanskrisen utvecklades både sparande och reallöner 
mindre stabilt men den långsiktiga uppåtgående trenden 
påverkades trots det inte.   

 
Missnöje kan spåras 
 
Samtidigt som det faktiska sparandet och framtida förvän-
tat sparande slår rekord är andelen som anser att det är 
fördelaktigt att spara stabil sedan 2010. Andelen som an-
ser att det är direkt ofördelaktigt har samtidigt ökat markant 
senaste tiden, kring årsskiftet 2012/13 ansåg cirka 17 pro-
cent att det var ofördelaktigt att spara – sommaren 2014 
anser hela 27 procent detta. Trots detta har andelen som 
sparar ökat från cirka 70 procent till 80 procent!  
 
Slutsaten måste därför bli att det i dagsläget finns ett un-
dertryckt missnöje som inte får utlopp. Framträder det en 
alternativ och attraktiv sparform kommer sannolikt en stor 
del av hushållen utan större betänkligheter lämna flera av 
dagens sparformer.  
 
Förändringarna i marknaden där storbankerna får en allt 
mindre andel av nysparandet bör också kunna ses i detta 
ljus (se nedersta diagrammet till höger). Det är då i högre 
grad ett missnöje med den befintliga situationen som driver 
på utvecklingen än att de mindre bankerna i sig är lock-
ande. 
  

Marknadsandelar, kontosparande 2010-2014 
 

Reallöner 1979-2013, index 100=1996 

Genomsnittlig andel sparande per månad 1996-2014 

Källa: SCB 
Utifrån dagens ekonomiska läge, 
fördelaktigt/ofördelaktigt att spara 

Källa: SCB 
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Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Inlåning & Sparande har sammanställts av SBABs Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig 
för brevet är Andreas Leifsson, telefon 070 – 788 99 45. 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 an-
svar 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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