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Undersökning om hushållens sparande
Många sparar regelbundet, men nästan var femte har en buffert på mindre än 10 000
kronor. Över hälften har inte råd att öka sitt sparande. De flesta sparar till
oförutsedda utgifter men färre än hälften sparar för att klara en längre tids sjukdom
eller arbetslöshet. Det visar Swedbanks undersökning över svenskarnas sparande.
Hur mycket sparar man?
Sparande är en nödvändig del i de flesta hushålls ekonomi. Hur och varför man sparar
skiljer sig åt, men generellt sett handlar det om att man trygghetssparar eller sparar till
resor eller andra nöjen. Oftast är det en kombination av båda.
Många har ett buffertsparande för att klara oförutsedda utgifter men var tredje har mindre
än 50 000 kronor tillgängligt om något skulle hända. Knappt var femte har mindre än
10 000 kronor eller inget sparande alls. Bland ensamstående, långtidssjukskrivna och
arbetslösa är det ännu fler som har ett lågt sparkapital.
Långtifrån alla sparar regelbundet, var tredje gör inte det. De som i mindre utsträckning
sparar regelbundet är de med lägre disponibel inkomst, till exempel unga, ensamstående
och pensionärer.
– Genom att ha ett lågt eller obefintligt sparande tar många en risk som kan få stora
konsekvenser för hushållets ekonomi om något oväntat händer, säger Arturo Arques,
privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Dessutom uppger drygt hälften att de vill
öka sitt sparande, men de flesta har inte råd.
Oförutsedda utgifter största sparposten
De flesta sparar för att klara oförutsedda utgifter. Semester och livet som pensionär är
också något som många sparar till. Har man mindre ekonomiska marginaler är sparandet
mer inriktat på det som uppfattas som mest nödvändigt.
Trygghetssparande
Över 60 procent saknar sparande om man skulle bli arbetslös eller långtidssjuk. Det
innebär att många riskerar att stå utan buffert om deras disponibla inkomst skulle minska
drastiskt.
– Många har en inkomstbortfallsförsäkring via fack och arbetsgivare, men de som inte har
det riskerar ett stort ekonomiskt bortfall. Det är viktigt att ta reda på hur den egna
ekonomin påverkas vid en förändrad livssituation, säger Arturo Arques.
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