
 
 

Pressmeddelande 
 
25 juni 2020 
 

Hushållens möjligheter att spara har förbättrats avsevärt de senaste 15 
åren  

 
De senaste 15 åren har hushållens marginaler och därmed möjligheter att spara förbättrats 
avsevärt. Det är positivt och ger motståndskraft att klara framtida ekonomiska utmaningar. Men 
hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar stort. Det visar Kvar till sparande, en ny 
analys som Swedbank och sparbankerna tar fram för att visa det utrymme olika typhushåll i 
olika delar av landet har kvar till sparande och övrig konsumtion när boendekostnader och 
nödvändiga levnadskostnader är betalda. 

Störst marginaler och högst potentiell sparkvot1 har sammanboende utan barn i bostadsrätt i Västerås. 
Med en potentiell sparkvot på 54 procent av den disponibla inkomsten efter att boende och normala 
levnadskostnader är betalda betyder det att de kan spara eller konsumera nästan 27 000 kronor i 
månaden.  
 
Minst marginaler och lägst potentiell sparkvot har ensamstående med barn i bostadsrätt i Göteborg. 
Med en potentiell sparkvot på sex procent har de en möjlighet att spara eller konsumera 1 500 kronor i 
månaden efter att boende och normala levnadskostnader är betalda.  
 
Hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar mycket mellan typhushåll och bostadsorter. 
Ensamstående med barn i bostadsrätt och unga utan barn i bostadsrätt lever generellt sett med minst 
marginaler och därmed lägst potentiell sparkvot. 
 
– Givet dagens höga bostadspriser är det ofta tufft ekonomiskt för ensamboende, med eller utan barn, 
särskilt i Göteborg och Stockholm. Ofta lever man då med betydligt lägre marginaler än andra 
typhushåll på mindre orter. Vet du med dig att du har små marginaler i din privatekonomi gäller det att 
ha extra bra koll på inkomster och utgifter, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas 
privatekonom.   

Störst marginaler och möjligheter att spara har sammanboende utan barn i bostadsrätt 

Sedan 2005 har hushållens marginaler och därmed det potentiella sparandet ökat generellt. Högre 
inkomster, lägre skatter och lägre räntor har bidragit till hushållens förbättrade ekonomi. Störst 
marginaler och möjlighet till ökat sparande har sammanboende utan barn i bostadsrätt. Lägst 
marginaler och möjligheter till sparande har ensamstående med barn i bostadsrätt.  

Störst förbättring och nya möjligheter till sparande för unga i bostadsrätt 

Den största förbättringen sedan 2005 har skett för unga utan barn i bostadsrätt där den potentiella 
sparkvoten idag är nio procentenheter högre än den var 2005. För detta typhushåll har 
levnadskostnaderna ökat med 44 procent samtidigt som den disponibla inkomsten ökat med 72 
procent mellan 2005 och 2020. Tack vare att kostnaderna har ökat långsammare än inkomsten så har 
ett större utrymme för potentiellt sparande uppstått.  
 

                                                
1 Med sparkvot avses hushållets disponibla inkomst efter skatt och kostnader för levnadskostnader och boende 
som andel av disponibel inkomst efter skatt.  



 
– Värdet av att ha koll på sin ekonomi och att ha ett regelbundet sparande kan inte underskattas, det 
har inte minst effekterna av Coronapandemin visat. Den som behöver hjälp med att se över sin 
ekonomi och få råd om hur man exempelvis kan komma igång med ett sparande ska inte vara rädd för 
att kontakta sin bank, det är det de finns till för. Och – även små summor gör skillnad över tid vid 
regelbundet sparande, säger Arturo Arques. 
Hela analysen Kvar till sparande finns att läsa på www.swedbank.se/privatekonomi 
 

 
Så får du en sund och hållbar ekonomi - tips från Swedbank och sparbankerna 
 

• Gör en budget – då får du koll på din ekonomi och också möjlighet att förändra den 

• Beräkna dina faktiska levnadskostnader och dina nödvändiga levnadskostnader. 

Skillnaden kan användas till ett sparande. 

• Beräkna dina boendekostnader och din räntekänslighet. Det hjälper dig att beräkna 

vilka marginaler du behöver i din ekonomi. 

• Försök att anpassa dina kostnader så att du kan unna dig ett regelbundet sparande 

på minst tio procent av din disponibla inkomst efter skatt. 

• Prioritera en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt. 

• Är du löntagare - var med i A-kassan och om du har en månadsinkomst på över 

25 000 kronor före skatt, överväg att teckna en inkomstförsäkring.  

 

 

 

• Fakta: Kvar till sparande – ett helhetsgrepp på hushållens ekonomi  

• Swedbank och Sparbankernas Kvar till sparande tas fram för att förstå vilket utrymme som olika 
typhushåll i olika delar av landet har kvar till sparande och övrig konsumtion när 
boendekostnader och rimliga levnadskostnader är betalda. 

• Analysen utgår från fem typhushåll i olika delar av landet där hushållens disponibla inkomst 
sätts i relation till rimliga levnadskostnader, kostnader för boende och vad som därefter återstår 
till potentiellt sparande eller övrig konsumtion. Syftet är att förstå hur ekonomin ser ut för olika 
hushåll i olika delar av landet. 

• Swedbank Kvar till sparande tas fram för första gången 2020. Beräkningar görs årsvis med start 
2005. Analyser görs för de tre storstadsregionerna, i kommuner med fler är 75 000 invånare 
som grupp samt i övriga kommuner som grupp. Dessutom mäts de 40 största kommunerna och 
de tre storstadskommunerna separat. 

• Analysen görs för samma typhushåll som i Swedbank Boindex. Typhushållen består av familjer 

med två vuxna med två barn, två vuxna utan barn, en vuxen med två barn, en vuxen utan barn 

samt slutligen ett hushåll med en ung person utan barn som ska köpa sin första bostad. 

 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 
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Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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