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Trots att sparande upplevs som allt mindre fördelaktigt och att 
något färre har pengar över att spara så kommer lika många 
hushåll som tidigare att sätta av till sparande framöver. 
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Fortsatt högt hushållssparande
Det ekonomiska läget upplevs som allt mindre gynn-
samt för sparande. Andelen hushåll som uppger att 
det nu är ofördelaktigt att spara är högre än på många 
år. Samtidigt har väldigt få hushåll problem att få eko-
nomin att gå ihop och det syns inga tecken på att hus-
hållens möjligheter att spara har försämrats.  

 
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. Svaren i den senaste 
undersökningen samlades in mellan 1 och 15 februari. 

Tillfällig försvagning av hushållens finanser 
I slutet av 1990-talet uppgav 50-55 procent av hushål-

len att de sparade pengar medan omkring 35 procent sade 
att ekonomin gick jämnt upp. Omkring 10 procent fick inte 
ekonomin att gå ihop utan fick låna eller ta av sparpengar. 
De stadiga ekonomiska förbättringar som skett sedan dess 
har lett till att omkring tre fjärdedelar av hushållen idag kan 
sätta av pengar och att mindre än 5 procent av hushållen 
inte får ihop ekonomin. Bakom de bättre hushållsfinanser-
na ligger bland annat en stabil utveckling på arbetsmark-
naden, ökande reallöner, sänkta inkomstskatter, låga pri-
sökningar, sjunkande låneräntor, stigande bostadspriser 
och uppgångar på börsen. 

 
Ett litet skifte mot att något färre sparar har kunnat 

skönjas de senaste månaderna. Andelen som sparar har 
minskat någon procentenhet medan andelen som går 
jämnt upp har ökat. Det har inte skett några större föränd-
ringar som påverkat hushållens finanser negativt. Ökande 
sysselsättning, räntenedgång samt stigande bostadspriser 
och börskurser är snarare något som borde stärkt hushål-
lens ekonomi. Det parlamentariska läget gör också att 
skatte- och utgiftändringar är svåra att driva igenom i Riks-
dagen. Det mesta talar därför för att det inte är en ny trend 
utan snarare tillfälligheter som ligger bakom nedgången. 
Andelen hushåll som inte får ekonomin att gå ihop var i 
februari knappt 4 procent, något under det senaste årets 
genomsnitt och en av de lägsta noteringarna någonsin. 

 
 

Hushållets nuvarande ekonomiska situation?
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Allt mer ofördelaktigt att spara 
En förändring som däremot är mer tydlig gäller hushål-

lens bedömning av hur fördelaktigt det är att spara. De 
senaste två åren har andelen som anser att det är ofördel-
aktigt att spara ökat från 15-20 procent till över 35 procent i 
senaste undersökningen. Andelen som anser att det är 
fördelaktigt att spara har under samma tid minskat från 45-
50 procent till 38 procent. De allt lägre räntorna är en för-
klaring till sparpessimismen men förmodligen bidrar även 
en viss oro kring utsikterna för aktier, aktiefonder och 
andra mer riskabla sparformer med tanke på den snabba 
börsuppgången och de risker som finns i omvärlden. Till 
detta kommer även att avdragsrätten för privat pensions-
sparande begränsats och att amorteringskraven på bolån 
skärpts. Möjligen kan även regeringsskiftet och det kne-
piga parlamentariska läget ha bidragit till att bedömningen 
av sparutsikterna blivit mörkare. 

 
Ljus syn på möjligheten att spara framöver 

Hushållen bedömer att det är mer ofördelaktigt att spara 
än vad det varit på länge och det finns dessutom en liten, 
möjligen tillfällig, tendens till att färre hushåll får pengar 
över i slutet av månaden. Trots detta är sparambitionerna 
fortsatt höga. Drygt 80 procent bedömer att de troligen 
kommer att spara under de kommande tolv månaderna. En 
andel som ligger historiskt högt och väl i nivå med det sen-
aste årets utfall. 

 
 

 
 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tor Borg, Chefsekonom SBAB 
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se 
 
Karin Hellgren, Presschef SBAB  
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 
  
 
 
 
 
 

Mot bakgrund av det ekonomiska läget, hur tycker du 
det är att spara för närvarande? 
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Kommer hushållet att kunna spara något under de 
kommande 12 månaderna?  
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