Spargrisrapporten
Nya siffror ger oss en uppdaterad bild av
hur vi svenskar sparar – och varför. Dessa
insikter vill vi dela med oss av för att stärka
den ekonomiska tryggheten i Sverige.
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Säkra sparbufferten
– din trygghet i oroliga tider!

Vi lever i en föränderlig värld
där sanningar kan omprövas
från en dag till en annan.
Osäkerhetsfaktorer som krig,
pandemi och inflation gör
att vi söker trygghet. Att allt
fler svenskar skaffar en egen
beredskapslåda är ett tecken
i tiden. Men hur ser beredskapslådan för din privatekonomi ut egentligen?
Vi på Borgo vill stärka den
ekonomiska tryggheten i
Sverige. För att bidra till
detta har vi frågat 2 000
svenskar om deras sparvanor. Det har gett nya insikter om hur och varför vi
sparar – kunskap som vi
nu vill dela med oss av.

Glädjande nog kan vi
konstatera att vi över lag
är duktiga på att spara.
Till exempel har 8 av 10
svenskar ett regelbundet
sparande. Så är inte fallet
för alla.

1 av 6
svenskar har nollräntekonto som sin
primära sparform.
Det är dock viktigt att
ditt sparande ger ränta.
Så är inte fallet för var sjätte
svensk som har nollräntekonto som sin primära sparform. Det innebär att hundratusentals svenskar har en
spargris som inte får betalt,
utan jobbar gratis åt banken.

Och så ska det ju inte vara.
Vi är övertygade om att ju
mer vi vet om vårt sparande,
desto bättre. I osäkra tider
kan vi behöva fundera på om
vårt sparande är lika tryggt
som beredskapslådan i förrådet. Ett tryggt, men till synes
tråkigt sparkonto, kan därför
vara en bra sparform.
Sparar du hos Borgo får
din spargris alltid betalt, och
varje krona du sparar tar dig
närmare dina egna mål –
samtidigt som vi garanterar
att de pengar vi lånar av dig
enbart används för att göra
fler bostadsdrömmar möjliga.

Åsa Fagerlund
P.S. Läs gärna mina spartips i slutet. D.S.

Säkra sparbufferten

Sparansvarig på Borgo
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Summering av siffror från undersökningen:

8 av 10
svenskar har ett
regelbundet sparande.
Var fjärde sparare kan
lägga undan 5000 kronor
eller mer varje månad.
Två av tre sparare
sparar till pensionen.
Varanannan sparare
sparar till bufferten.

Borgo grundades 2018 och är ett fristående
hypoteksbolag med målsättningen att erbjuda
marknadsledande bolån via kreditförmedlare
till svenska privatpersoner. Vi erbjuder även
sparkonton till privatpersoner och företag.
Borgos bolån förmedlas via ICA Banken,
Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken
syd och Ålandsbanken. Borgo är kreditgivare
och fattar alltid kreditbesluten.
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Det här är Borgo

Var sjätte svensk använder
sparkonto utan ränta som sin
primära sparform.
Stockholmare har högst
snittsparande i landet.

9 av 10
Personer som lägger
mycket tid på sin privatekonomi känner sig trygga.
Endast var fjärde person
under 30 år tycker de har goda
kunskaper i privatekonomi.

personer i norra Sverige
sparar i aktier – vilket är den
högsta andelen i landet.
Män sparar i snitt
3 300 kronor per månad,
kvinnor 2 600 kronor.

Det här är Borgo
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Varför sparar vi?

Sparar du?
78%

Män sparar till bostaden
– kvinnor till bufferten
Sparande är en svensk folksport. Hela 8 av 10
har ett regelbundet sparande, där de allra flesta har
siktet inställt på att trygga pensionen. Men Borgos
undersökning visar att det finns skillnader i hur vi
sparar – inte minst mellan kvinnor och män.

20%
2%
Nej

Ja

I Sverige finns det ett tydligt
sparfokus. När Borgo frågade
2 000 svenskar om deras
sparvanor framkom det att
man främst sparar till pensionen och bufferten. Och
för många blir det ett rejält
sparkapital. Var fjärde svensk
uppger nämligen att man kan
spara 5 000 kronor eller mer
varje månad.

åldersgrupper och kön.
Till exempel sparar 6 av 10
personer under 30 år till ett
framtida bostadsköp – medan 3 av 10 personer mellan
30 och 49 år sparar till någon
annan, exempelvis barnen.
När vi sedan passerar 50årsstrecket är det tydligt
att vårt sparfokus riktas
mot att trygga pensionen.

Men det finns också stora
skillnader i vårt sparande.
För vad vi sparar till och hur
dedikerat vårt sparande är
skiljer sig åt mellan olika

Även mellan kvinnor och
män skiljer sig sparandet.
Medan kvinnor i större utsträckning sparar till bufferten och/eller semester-

resan är männen mer inriktade på bostaden. Var fjärde
kvinna lägger dessutom undan pengar till barnen eller
annan närstående, vilket endast var åttonde man gör.
Att spara till renoveringar
verkar höra äktenskapet till.
Var fjärde person som är gift
eller har en registrerad partner sparar nämligen till det
ändamålet. Motsvarande
siffra bland separerade
ligger på endast 2 procent.

Vet ej

Hur mycket sparar du?
Alla

Kvinna

Man

28%
23%

22%
17%
12%

13%

17% 17%

18%
16%

13%

13%

11%

14%

14%

15%

14%

12%

5%
3%

<500 kr

500-1000

1000-2000

2000-3000

3000-50000

>5000

2%

Vet ej

Vad sparar du till?
Alla

Visste du att...

Man

Kvinna

67% 66% 67%
50%

54%
45%

45%

39%
33%

29%
22%

Pensionen

Buffert

Resor/semester

Bostadsköp

25%
19%

13%

Någon annan
(exempelvis barn eller
annan släkting)

Varför sparar vi?

Var fjärde man kan lägga undan
5000 kronor eller mer varje månad?

37%
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Alla

Kvinna

Man

Var sjätte svensk har nollräntekonto
som primär sparform
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Hur sparar vi?

Hur sparar du?

4 av 10 svenskar sparar på ett konto utan ränta.
Det betyder att ränteeffekten är noll och att man
har en spargris som jobbar gratis åt banken.
För var sjätte svensk är sparkonto utan ränta
dessutom den primära sparformen.
64%
60%
56%

44%

43%

39%
34%

34%

25%
21%

Fonder

Sparkonto
utan ränta

Aktier

22%
20%

Sparkonto
med ränta utan
bindningstid

1/6
Hur sparar vi?

av svenskarna har sparkonto utan
ränta som sin primära sparform
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Primär sparform.
Alla

Kvinna

Man

Fondsparande är den mest
populära sparformen i Sverige

6 av 10

46%

46%

46%

sparare använder sig av fondsparande.
Det är också vanligare bland kvinnor än män att
spara på nollräntekonto. Männen i sin tur är aningen
mer riskbenägna i sitt sparande, vilket synliggörs av att:
26%

1 av 4

19%

19%
16%

män har aktier som sin primära sparform.

14%

Hur riskbenägen man är villig att vara i sitt sparande
skiljer också mellan åldersgrupperna. Bland personer
under 30 år är det 3 av 10 som har aktier som sin primära
sparform medan det är endast 1 av 10 i åldern över 65 år
primärt sparar i aktier.

11%

10%

9%
7%

Fonder

Aktier

Sparkonto
utan ränta

Sparkonto
med ränta utan
bindningstid

Hur sparar vi?
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Södra Sverige

Mellansverige

Norra Sverige
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Från norr till söder:
Hur skiljer sig sparandet?

Har du ett regelbundet sparande?

Norrländska aktiesparare och
bostadsdrömmare i Stockholm
Det finns ett glödande aktieintresse i Sverige – inte
minst i norr. Där har 4 av 10 sparare hela eller delar
av sitt sparkapital i aktier. Landsänden har också störst
andel sparare. I Stockholmsregionen sparar varannan
person till ett bostadsköp – och man kan lägga undan
störst genomsnittlig summa varje månad.

84%
78%

77%

21%

Sverige är ett avlångt land.
Även om det finns många likheter i hur vi sparar finns det
också tydliga skillnader beroende på var man bor. Till exempel sticker norra Sverige
ut genom att ha högst andel
sparare (8 av 10 personer) och
att man gärna sparar i aktier,
vilket 4 av 10 norrlänningar
uppger att man gör. Norrlänningar är även mest benägna att använda sparkonto
med ränta utan bindningstid.

21%

2 800 kr i snitt

3000 kr i snitt

1%
Ja

Nej

2%

2%

Vet ej

2 900 kr i snitt

Från norr till söder: Hur skiljer sig sparandet?

14%
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Stockholm sticker även ut
när det kommer till bostadsfrågan. Varannan stockholmare uppger att man sparar
till ett framtida bostadsköp,
där en stark prisutveckling
gör att det krävs en allt större
kontantinsats för att kunna
köpa bostad.

Även i Göteborg är man inriktad på bostaden. Där uppger mer än var tredje sparare
att man varje månad sparar
till en kommande renovering.
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Stockholm är den region där
man kan spara störst summa
varje månad. Var tredje person kan lägga undan 5 000
kronor eller mer, vilket ger
ett snittsparande på 3 300
kronor. På andra sidan av
skalan ligger Malmö. Där har
man ett snittsparande på
2 800 kronor, vilket är lägst av
de tre storstäderna i Sverige.

Hur sparar du?
Södra Sverige

Mellansverige

64%

62%

57%

Skälen till att inte ha ett
sparande skiljer sig åt i landet. Medan varannan person
i södra Sverige uppger att de
inte har råd svarar var tredje
icke-sparare i norr att de
saknar ett sparbehov.

Norra Sverige

43%

39%

36%

44%
37%
30%

Fonder

Sparkonto utan ränta

24%

22%

19%

Sparkonto med ränta
utan bindningstid

Aktier

Vad sparar du till?
Storstockholm

68%

Storgöteborg

65%

Stormalmö

Övriga

71%

59%

55%

52%

47%
41%

49%

47%
38%

37%

39%
33%
25%

21%

2%
Pensionen

Mer än var tredje göteborgare
sparar till en kommande renovering?

Resor/semester

Bostadsköp

Snittsparandet i Sveriges
tre största städer:

Stockholm:

Göteborg:

Malmö:

Resten av landet:

3 300 kr

2 950 kr

2 800 kr

2 800 kr

Från norr till söder: Hur skiljer sig sparandet?

Visste du att...

Buffert
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Hur uppnår vi privatekonomisk trygghet?

Hur trygg känner du dig?

27%

Tre framgångsfaktorer som
styr det finansiella mående.

13%
5%
Mycket trygg

Ganska otrygg

Ganska trygg

Väldigt otrygg

Erfarenhet, kunskap och tid. Det är tre tydliga
framgångsfaktorer som styr hur trygga vi känner
oss – vilket i sin tur påverkar vårt totala privatekonomiska mående.

Hur kan goda kunskaper om privatekonomi påverka känslan av trygghet?
Mycket trygg

Ganska trygg

Väldigt otrygg

Ganska otrygg

Vet ej

Det finns ett samband
mellan kunskap och upplevd trygghet – inte minst
när det kommer till privatekonomi. 8 av 10 svenskar
uppger att de känner sig
mycket eller ganska trygga
med sin privatekonomi.

64%
48%

53%
45%

26%
19%
13%
5%

2%

3%

0%

Jag har goda kunskaper

12%

8%
1%

1%
Jag har inte goda kunskaper

Jag har delvis goda kunskaper

Här är investerad tid en
framgångsfaktor. 9 av 10
personer som lägger mycket

tid på sin privatekonomi
upplever också en stark
trygghetskänsla.
Hur trygga vi känner oss
skiftar dock mellan könen.
Fler män än kvinnor känner
sig trygga med sin ekonomi.
Manliga sparare uppger också att de lägger mer tid på
sin privatekonomi samt inhämtar ny kunskap via egna
studier på fritiden.

Bland kvinnor är det vanligare att vända sig till en
förälder eller en annan närstående för att få svar på
privatekonomiska frågor.

65 år eller äldre att de
har goda kunskaper i privatekonomi. Bland personer under 30 år är det endast var
fjärde person som gör
samma självskattning.

Att erfarenhet är en viktig
faktor för att känna sig trygg
framträder i Borgos undersökning. Ju äldre man är, desto
högre rankar man sitt kunnande. Till exempel anser
varannan person i åldern

Hur kan investerad tid i sin privatekonomi påverka känslan av trygghet?
Mycket trygg

Ganska trygg

Ganska otrygg

Väldigt otrygg

Visste du att...

57%

47%

46% 46%
36%

21%
4% 3%

0%

Jag ägnar mycket tid

18%

13%

13%
3%
Jag ägnar ganska
mycket tid

0%

16%
9%

3% 1%
Jag ägnar lite tid

1%
Jag ägnar
ingen tid alls

Var tredje man känner sig mycket trygg kring
sin privatekonomi? Bland kvinnor är det endast
var femte som känner sig mycket trygg.

Hur uppnår vi privatekonomisk trygghet?

61%

Vet ej
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Viktigt att ha koll på vad
banken använder pengarna till.

Hur har du skaffat dig kunskap?
Flervalsfråga.

Mycket viktigt

49%

Studier på fritiden

Ganska viktigt

Fler kvinnor än män
vill veta vad banken
gör med sparpengarna

Mycket oviktigt
Ganska oviktigt
Vet ej

6%

15%

Vi vänder oss gärna till den
närmsta kretsen för att få ny kunskap
kring privatekonomi. En majoritet efterfrågar även kunskap om hur banken
använder sparpengarna.

39%

20%

Föräldrar eller
annan närstående

Utbildning

Egna studier på fritiden är det
vanligaste sättet att skaffa oss ny
kunskap om privatekonomi Sverige.
Det är också vanligt att vända sig till
en förälder eller annan närstående för
råd, vilket 4 av 10 svenskar uppger
att man gör.
Varannan svensk tycker också att
det är viktigt att ha kunskap om vad
banken använder deras sparpengar till.
Det är något fler kvinnor (55 procent)
än män (46 procent) som värdesätter
den informationen från banken.

34%

36%

9%

10%

10%
6%

Finansiell rådgivare

Vet ej

Visste du att...
Varannan svensk tycker det är viktigt att veta
vad banken använder ens sparpengar till.

Hur uppnår vi privatekonomisk trygghet?

15%

Annat
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Vill du ha fler tips för att få
bättre koll på din privatekonomi?
Här har vi samlat våra bästa råd där Åsa Fagerlund,
sparansvarig på Borgo, guidar dig i ditt sparande!

Borgos råd: Börja spara i tid
– men aldrig på konton utan ränta
Att känna privatekonomisk trygghet är en målbild
för många sparare. Här tipsar Åsa Fagerlund, sparansvarig hos Borgo, om vad du bör göra för att få en
mer välmående spargris, både på kort och lång sikt.

Besök kunskapsbanken

2. Spara ihop till
en buffert

3. Sätt ett
sparmål

4. Skaffa dig ett regelbundet sparande

5. Spara där
du får ränta

Desto mer tid du investerar i
din privatekonomi, desto tryggare
känner du dig. Kartlägg dina inkomster
och utgifter. Undersök också vilka sparformer du har idag – och hur bra avkastning respektive sparform ger. Utgå
från dessa insikter när du sedan sätter
sparmål och lägger en budget som du
följer upp varje månad eller kvartal,
förslagsvis när räkningarna ska betalas.
Håll utkik efter onödiga fasta kostnader
som kan omvandlas till sparande
i stället!

Generellt rekommenderar vi att du har
2–3 månadsinkomster i buffert för att
klara oförutsedda utgifter, till exempel
om tvättmaskinen går sönder. Hur stor
bufferten bör vara i kronor för att skapa
önskad trygghetseffekt är dock individuellt. En flerbarnsfamilj i hus kan behöva en större beredskap än en student
i ett singelhushåll. En vanlig sparfälla
är att man ”lånar av sig själv” varje
månad och tar från sparkontot för att
täcka löpande kostnader. Därför kan
det vara en bra idé att buffertspara
hos en annan aktör än din huvudbank.
Säkerställ att aktören erbjuder både
ränta och inkomstgaranti.

Oavsett om du sparar till en
renovering eller till bufferten är det
bra att ha ett mål med ditt sparande.
Genom att bestämma om du sparar på
kort eller lång sikt kan du enklare bedöma vilken risk som är värd att ta
för just detta sparande.

Sparande handlar om att börja
så tidigt som möjligt. Utgå från
att en del av din månatliga inkomst,
oavsett hur stor den är, ska sparas.
Genom att sätta av lite varje månad
växer ditt sparande på sikt – kanske
utan att du märker det. Ränta-påränta-effekten hjälper dig också
mot att nå ditt sparmål.

Vår undersökning visar att
sparande på nollräntekonto är
den primära sparformen för var
sjätte svensk. Ett troligt skäl är att
man satt upp ett sparkonto hos sin
bank en gång i tiden och inte utvärderat sparformen sedan dess.

Att sätta ett sparmål gör att du också
tvingas formulera ett syfte med ditt
sparande – vilket gör att du motiveras
till att vara strukturerad och låter
sparpengarna växa ifred.
Fundera därför när du behöver
pengarna. Om du sparar på längre
sikt kan du välja sparformer med högre
risk. Om du sparar för att köpa sommarhus eller lägenhet inom säg en femårsperiod bör du ha sparande med lägre
risk och för bufferten ska du ha låg
till ingen risk.

Att hitta sparalternativ som ger dig
avkastning är dock väl investerad tid
i din privatekonomi. Med ett regelbundet sparande och ränta-på-ränta-effekten kan du spara ihop till en ansenlig
summa. Gå därför till dina sparmål och
välj en sparform som är lämplig för
varje mål.

Hur får jag en bättre privatekonomi?

1. Kartlägg din
privatekonomi

När du har sparat ihop till din buffert
bör du överväga sparalternativ med
chans till större avkastning (där den
kalkylerade risken är högre).
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Hur får jag en
bättre privatekonomi?

