
Så sparar  
svenskarna

Spargap mellan män och kvinnor   
– insikter och råd från Folksam 
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Att kvinnor får mindre i pension än män vet vi. Men det finns stora 
skillnader mellan kvinnor och män även när det gäller sparande. 
Det visar den undersökning om långsiktigt sparande vi gjort tillsam-
mans med Kantar Sifo. Kvinnor sparar lika stor andel av inkomsten 
som män, men inkomstskillnaden innebär att kvinnor i snitt kan läg-
ga undan 600 kronor mindre varje månad. Lagom till pensionen har 
ett spargap på 400 000 kronor mellan män och kvinnor genererats. 
Det är lika mycket som en genomsnittlig årslön i Sverige.

Stora skillnader i hur mycket man sparar
Resultatet från undersökningen visar att kvinnor och män är ungefär lika bra på att få 
till ett långsiktigt sparande, mer än hälften har någon typ av långsiktigt sparande utöver 
tjänstepensionen. Men tittar vi på hur mycket män och kvinnor sparar ser vi plötsligt 
stora skillnader. I snitt sparar män drygt 600 kr mer i månaden, det blir enligt våra be-
räkningar i snitt 400 000 kr under ett arbetsliv. Det är lika mycket som en genomsnittlig 
lön i Sverige.

Varför är det så? Bland annat därför att kvinnor tjänar mindre, arbetar mer deltid, tar 
större del av föräldraledigheten, tar fler vab-dagar och oftare jobbar i låglöneyrken. Det 
är helt enkelt svårare för kvinnor att ha råd med ett sparande. 

Många ser inte problemet
Trots att många kvinnor är medvetna om att deras partner har råd att spara mer än de 
själva så upplever de allra flesta kvinnor (sju av tio) att relationen är ”ekonomiskt jäm-
ställd”. Vi är övertygade om att när fler kvinnor inser konsekvensen av att inte kunna 
spara lika mycket som sin partner, kommer många vilja göra något åt saken. 

En årslön mindre

Hur mycket sparar du ungefär i månaden i dag?
Bas: sparar regelbundet (n= 1 766)
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Totalt 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 65 år
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Undersökningen visar att många, framförallt yngre kvinnor, skul-
le vilja spara mer än de redan gör. Varannan kvinna (49 %) önskar 
att de kunde spara mer, bland kvinnor under 45 år är andelen ännu 
större. Män är överlag mer nöjda med sitt sparande. 

Två av tre har inte råd
Kvinnor upplever också i högre grad att de faktiskt inte kan spara mer. Två av tre upple-
ver sig helt enkelt inte ha råd att spara mer än de redan gör. Samma sak för de kvinnor 
som inte sparar alls, två av tre har inte råd eller kan bara spara så lite att det inte känns 
meningsfullt. 

49 % 

av de kvinnor som 
sparar önskar att 
de kunde spara mer

Sämre möjligheter att få ihop ett sparkapital
Om vi tittar lite djupare in i folks plånböcker ser vi stora skillnader mellan män och 
kvinnor vad det gäller förutsättningarna att spara. Det sparande som kvinnor kan få till 
genom att minska på t ex restaurangmat, spel, godis och fika är betydligt mindre än för 
män. I snitt lägger män nära 1 500 kronor mer per månad på den typen av utgifter som 
kan ligga till grund för ett större sparande. 

Ojämlika förutsättningar för 
sparande

 Fritid, träning och hälsa

 Bil/motorcykel

 Resor

 Medieabnnemang

 Kläder, smik och skönhet

 Alkohol

 Godis, chips, glass mm

 Tobak, snus

 Spel och lotteri

 Fika och uteluncher

 Restaurang- och hämtmat

315

1 807

791

478

325

404

239
227
230

602

601

388

1 167

715

382

487

222

230
103
74

353

471

Utgifter per månad på sådant som kan ligga till grund för  
ett ökat sparande

6 020 kr

4 590 kr

Män Kvinnor
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Kvinnors sämre förutsättningar att spara verkar påverka hela livet. 
Kvinnor känner en betydligt större oro än män kring sin framtida 
ekonomi. 

Oron för ekonomin gnager i bakgrunden
Hälften (50 %) av alla kvinnor oroar sig för sin ekonomiska situation som pensionär, 
medan bara en av tre män (31 %) känner oro för det. 

Kvinnor är också mer oroliga för att det sämre ekonomiska utgångsläget ska påverka 
dem negativt mer i närtid. En av tre kvinnor (31 %) är oroliga för sin ekonomiska situ-
ation vid en eventuell skilsmässa och nära hälften (45 %) känner sig oroliga för hur de 
skulle klara sig ekonomiskt om de skulle drabbas av långvarig sjukdom. 

50 % 

av kvinnorna oroar sig 
för sin ekonomiska  
situation som pensionär.

Större ekonomiska hinder för kvinnor att göra  
de livsval de vill göra
De sämre ekonomiska förutsättningarna verkar också leda till att kvinnor i högre ut-
sträckning än män upplever att de inte kan leva sina liv på det sätt de vill. 27 procent av 
kvinnorna anser att deras ekonomi hindrar dem från att våga göra de livsval de vill göra, 
till exempel byta jobb, boendeort eller börja en ny utbildning. Signifikant färre (23 %) av 
männen känner sig hindrade av detta.

Att leva ekonomiskt jämställt är kvinnors råd  
till sig själva
Även om de flesta kvinnor upplever att relationen är ”ekonomisk jämställd” så verkar 
många kvinnor längre fram i livet ångra att de inte ställde större krav på en rättvis eko-
nomisk uppdelning i relationen. Mer än var tredje kvinna (35 %) som är över 55 år vill 
ge det rådet ”till sitt yngre jag”. Bland männen är det bara 8 procent av männen som ger 
samma råd. 

Hela livet påverkas
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Råd till sitt ”yngre jag”:

”Se till att ha en jämställd ekonomisk  
uppdelning i din relation”

35%
Kvinnor 

8%
Män 

Fråga:  
Om du skulle ge några råd till ditt yngre jag om sparande,  
vad skulle det vara ?

Hur orolig känner du dig inför din ekonomiska situation?
(n=  2 013)

%

 Män

 Kvinnor

31

50

34

34

45

31

13

2220

Som pensionär Om du blir  
långvarigt sjuk

Vid eventuell 
separation/skils-

mässa
Om 15 år
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1. Ta ett jämställt ansvar för familj och barn. Detta har en stor  
påverkan på pensionen. Vab, deltidsarbete och större uttag  
av föräldraledigheten påverkar pensionen. Få en överblick  
över din framtida pension på minpension.se.

2. Starta ett kompensationssparande om din partner jobbar deltid, 
vabbar mer och tar större del av föräldraledigheten. Se till att  
den ekonomiska situationen är jämställd för båda inte bara nu 
men även på sikt. Skriv sparandet som enskild egendom så att 
det inte delas upp vid eventuell skilsmässa.

3. Spara kontinuerligt! Börja med ett månadssparande och börja  
i tid. På folksam.se/spargapet finns en räknesnurra.

4. Se över hur du sparar. Säkerställ att du får en bra avkastning  
och har låga avgifter. Spara inte på ett sparkonto. Hos Folksam 
får du som kund ett garanterat pensionsbelopp. Du får alltid till-
baka 85 procent av sparbeloppet. Dessutom får du möjlighet till 
mer i form av återbäring. Garantin kan se lite olika ut beroende 
vilken sparprodukt som avses. Vårt privat- och företagssparande 
har en garanti på 80 procent och en återbäringsränta på 4 procent. 

5. Kontakta ett pensions- och sparandeföretag som kan ge råd och 
vägledning utifrån din specifika situation.

Så minskar du spargapet
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Syftet med undersökningen är att mäta svenskarnas attityder och beteenden när det 
gäller långsiktigt sparande och vilka skillnader som finns i olika grupper i samhället. 
Genom att sprida kunskap om detta vill Folksam få fler att spara långsiktigt i livets alla 
skeden och värna om jämställdheten i samhället. Förhoppningen är att fler ska ha ett 
eget, långsiktigt sparande och kunna ta de beslut man vill i livet utan att känna ekono-
misk oro. 

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo med webbintervjuer mellan den 24 oktober 
– 6 november 2018. Slumpmässigt utvalda personer i hela landet blev inbjudna att delta 
i undersökningen. För att motverka skevheter i resultaten vägdes svaren i efterhand för 
att motsvara en riksrepresentation gällande kön, ålder och ort. 

Totalt deltog 2013 personer och intervjutiden var i genomsnitt 5 minuter.

Så gjorde vi undersökningen


