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För första gången: Nu sparar fler
kvinnor än män
Den ekonomiska jämlikheten mellan könen är ett åter-

Nuvarande ekonomiska situation,
andel som sparar per kön

kommande ämne. Ofta sätts fokus på löneskillnader,
vilket i förlängningen även påverkar pensionen, dels
genom lägre inkomster och dels genom att deltid och
föräldraledighet ger en lägre framtida pension.
Även sparande är till stor del en funktion av inkomsten. SBAB kan dock med hjälp av Konjunkturinstitutets hushållsbarometer visa att vissa könsskillnader i
sparande nyligen har raderats ut – trots fortsatta inkomstskillnader. Det senaste året är det för första
gången en större andel av kvinnorna som sparar, vil-
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ket innebär en dramatisk förändring senaste 20 åren.

Jämställdhetsgenombrott i sparandet
1996 hävdade i genomsnitt 55,4 procent av männen att de
sparar kontinuerligt, motsvarande siffra för kvinnor var 48,9
procent. Sedan dess har sparandet ökat kraftigt inom båda
könen men kvinnornas ökning har varit betydligt snabbare.
Och det senaste året från juli 2014 till juni 2015 har ett
betydelsefullt och symboliskt skifte inträffat då en större
andel kvinnor än män nu för första gången sparar kontinuerligt. 76,9 procent av kvinnorna sparar nu mot 76,8 procent av männen.
Tabellen till höger visar genomsnittlig andel som sparar per
kön och 12 månadsperiod. Andelen av männen som sparar har ökat med cirka 21 procentenheter sedan 1996 medan andelen av kvinnorna ökat med 28 procentenheter och
det innebär alltså att kvinnorna nu för första gången överträffar männen på området.
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Konjunkturinstitutet (KI) frågar varje månad 1 500 svenskar
om deras syn på den egna och den svenska ekonomin,
förväntningar om räntor och inflation samt om planerade
inköp av kapitalvaror och sparande. SBAB tittar återkommande 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 juni.

Nuvarande ekonomiska situation, andel som
sparar per kön, 12 månaders genomsnitt
Period
Januari 1996
Juli 1996 - Juni 1997
Juli 1997 - Juni 1998
Juli 1998 - Juni 1999
Juli 1999 - Juni 2000
Juli 2000 - Juni 2001
Juli 2001 - Juni 2002
Juli 2002 - Juni 2003
Juli 2003 - Juni 2004
Juli 2004 - Juni 2005
Juli 2005 - Juni 2006
Juli 2006 - Juni 2007
Juli 2007 - Juni 2008
Juli 2008 - Juni 2009
Juli 2009 - Juni 2010
Juli 2010 - Juni 2011
Juli 2011 - Juni 2012
Juli 2012 - Juni 2013
Juli 2013 - Juni 2014
Juli 2014 - Juni 2015

Män
55,4
55,9
59,3
61,6
62,7
62,0
62,0
60,7
60,4
60,8
61,8
64,4
66,5
66,7
70,3
72,7
68,3
71,4
75,1
76,8

Kvinnor
48,9
49,0
53,5
56,0
58,6
58,1
57,6
56,1
55,7
56,3
57,4
60,5
62,3
62,9
67,1
70,1
67,0
69,4
74,4
76,9
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Två stora språng
Förändringen i sparande som jämnat ut könsskillnaderna
kan delas in i tre perioder de senaste 20 åren. Först fram
till mitten av år 2000 då andelen kvinnor som sparar ökade
med 9,6 procentenheter mot 6,7 för männen. Därefter följde en åttaårsperiod med oförändrat läge, både andelen
kvinnor och män som sparar ökade med drygt 4 procentenheter. Från tiden vid finanskrisen har dock läget förändrats snabbt. Sedan halvårsskiftet 2008 har ytterligare 14,6
procentenheter av kvinnorna börjar spara kontinuerligt
medan andelen sparande män ”endast” ökat med 10,3
procentenheter.
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Snabbre utjämning vid god sparandetillväxt
Som diagrammet till höger åskådliggör har de relativa skillnaderna mellan könen minskat under perioder med hög
tillväxt av andelen sparande. Medan läget var oförändrat
under mittperioden då spartillväxten generellt var svagare.
Samma tendens av oförändrade eller växande skillnader
mellan könen uppträdde även vid den tillfälliga tillbakagången 2012. En tänkbar slutsats är att männens sparande inte är så påverkad av ekonomiska fluktuationer
medan kvinnors sparande beror mer på allmänt sparklimat.
Det förklarar i så fall varför kvinnors sparande tenderar öka
snabbare än männens i perioder då sparandet totalt växer
snabbt medan männen inte påverkas lika mycket. Ett annat sätt att utrycka saken är att männen sparar mer långsiktigt och uthålligt. Det gör att könsskillnaderna kanske
återuppstår om sparandet faller tillbaka vid nästa ekonomiska kris. De stora skillnaderna när KI:s mätningar inleddes i mitten av 1990-talet skulle också kunna vara en konsekvens av den djupa ekonomiska krisen i början av
samma decennium.
Viktigt med jämställt sparande
Jämställdhet i sparande är viktigt på samma sätt som jämställda inkomster, det finns dock faktorer som gör sparande ändå mer betydelsefullt. Ett sådant exempel är sparande i samboförhållande. Om bodelning sker inkluderas
inte sparande då detta står i endera partens namn. En
uppdelning där den ena parten står för löpande utgifter och
den andra för det gemensamma sparandet kan alltså innebära att hela det gemensamma sparkapitalet hamnar hos
en part.
Trots utjämningen i andelen som sparar är en betydligt
större del av de sparade medlen i männens besittning.
Orsaken är dels historisk och dels att män i genomsnitt
föredrar sparande i aktier och fonder som över tiden givit
betydligt högre avkastning än det trygga kontosparandet
som i högre grad lockar kvinnor.
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För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
Andreas Leifsson, analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se
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