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Sparandet ser annorlunda ut 2013
De första fem månaderna i år har spararna tagit ut nästan 7 miljarder från sina sparkonton, och placerat 46
miljarder i fonder. SBABs sparare har satt in nära 2
miljarder på sina sparkonton. Mest har insättningarna
ökat i Södermanland och på Gotland. Män äger 59 procent av sparpengarna, och kvinnor 41 procent. I genomsnitt har männen 35 000 kronor mer på sina konton än kvinnorna men skillnaden har minskat.
Rapporten grundas på statistik över privatpersoners
sparkonton hos SBAB. Spararna är män och kvinnor i olika
åldrar i hela landet.

Sparandet hos SBAB
Under årets första fem månader satte hushållen in 1,9
miljarder kronor på sparkonton hos SBAB. I slutet av maj
uppgick det totala sparandet till 24,4 miljarder.
Genomsnittssaldot har minskat sedan årsskiftet. I januari uppgick det till 186 000 kronor, och i maj till 182 000
kronor, en minskning med 4 000 kr. För kvinnor var saldot
oförändrat 163 000 kronor, medan det minskade med
8 000 kronor till 198 000 för män.
Det skiljer mellan män och kvinnors saldon i olika delar
av landet. I genomsnitt är skillnaden nästan exakt 35 000
kronor, och i 19 av 21 län har männen mer på kontot än
kvinnorna. Störst är skillnaden på Gotland där männen har
nästan 79 000 kronor mer. I två län har kvinnorna mer på
sparkontot än männen, och det är i Södermanlands och
Gävleborgs län där kvinnorna har 12 000 respektive 6 000
kronor mer på kontot i genomsnitt.

kvinnor
Genomsnittligt saldo:
Totalt saldo:
Andel av allt sparande:

163 000 kr
10,0 mdkr
41 %

män
Genomsnittligt saldo:
Totalt saldo:
Andel av allt sparande:

198 000 kr
14,3 mdkr
59 %
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Siffrorna är baserade på sparkonton hos SBAB den
31 maj 2013.
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Kontosparandet i Sverige 2013
Mellan januari och maj har sparandet på bankkonton i
Sverige minskat med 6,8 miljarder eller 0,6 procent. Det
största utflödet från bankkonton har skett hos storbankerna
Swedbank (-9,0 mdkr), Nordea (-4,1 mdkr) och SEB (-3,6
mdkr). Störst inflöden finns hos Handelsbanken (+3,0
mdkr), SBAB (+1,9 mdkr) och LF Bank (+1,4 mdkr).

Sparandet i olika delar av landet
Hos SBAB har sparandet vuxit med 1,9 miljarder kronor, eller drygt åtta procent, till 24,4 miljarder sedan årsskiftet. Den största ökningen har skett i Södermanlands
och Gotlands län, där sparandet ökat med 21 respektive
19 procent under årets första fem månader. Allra minst har
insättningarna ökat i Västernorrland och Jämtlands län.
Insättningarna i storstadsregionerna kring Stockholm,
Uppsala, Göteborg och Malmö ligger ungefär i linje med
genomsnittet.

Sparandet på bankkonton i Sverige har minskat med 6,8 miljarder kronor sedan årsskiftet.
Störst uttag har skett från tre av
storbankerna.

Så mycket har det totala sparandet ökat mellan januari och maj, uppdelat per län. Källa: SBAB
SÖDERMANLANDS
GOTLANDS
KRONOBERGS
GÄVLEBORGS
VÄSTERBOTTENS
BLEKINGE
NORRBOTTENS
JÖNKÖPINGS
KALMAR
ÖREBRO
ÖSTERGÖTLANDS
DALARNAS
VÄSTMANLANDS
VÄRMLANDS
HALLANDS
UPPSALA
STOCKHOLMS
VÄSTRA GÖTALANDS
SKÅNE
VÄSTERNORRLANDS
JÄMTLANDS

21%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
14%
14%
14%
14%
13%
13%
13%
12%
10%
9%
8%
8%
6%
5%

0,0%

5,0%
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Sparande i olika åldrar
Sparkapitalet på kontot ökar med åldern. Unga mellan 0
och 24 år har sammanlagt två procent av det totala sparkapitalet på 24,4 miljarder och ett genomsnittligt saldo på
cirka 46 000 kronor, men därefter ökar tillgångarna snabbt.
25-34-åringarna som oftast har pluggat färdigt, börjat
jobba och bilda familj äger sju procent av kapitalet och har
nästan 78 000 kronor på kontot i snitt. Den summan fördubblas nästan till nästa steg i ålderstrappan.
35-44-åringarna har bildat familj och därmed blivit två
som tjänar pengar och delar på utgifterna. Den här gruppen äger 12 procent av sparkapitalet och har i genomsnitt
107 000 kronor på kontot.
45-54-åringarna som har äldre eller utflyttade barn och
högre lön äger 16 procent av kapitalet. I genomsnitt har de
närmare 158 000 kronor på sparkontot.
De största tillgångarna finns i de äldsta grupperna 5564 och 65-74 år. De äger närmare 60 procent av det totala
sparkapitalet hos SBAB. Barnen har oftast flyttat ut, inkomsterna är höga och dessutom har många gjort bostadskarriär. I genomsnitt har de mellan 55 och 64 år över
250 000 kronor på kontot, och pensionärer i åldern 65-74
år har närmare 320 000 kronor på kontot.
Den äldsta gruppen som är över 75 år har åtta procent
av tillgångarna, och ett genomsnittligt saldo på knappt
182 000 kronor.

Andel av det totala sparandet på 24,3 miljarder kronor den 31 maj 2013
75+ år

8%

65-74 år

29%

55-64 år

27%

45-54 år

16%

35-44 år

12%

25-34 år

7%

18-24 år
01-17 år

1%
1%

Genomsnittligt saldo (kr) på sparkontot i
olika åldersgrupper den 31 maj 2013
Genomsnitt

181 633

75+ år

Sparandet ser annorlunda ut i år
Sparandet ser annorlunda ut i år jämfört med förra året.
Under de första fem månaderna 2012 satte svenska folket
in lite över 14 miljarder kronor på sina sparkonton, och
bara 12 miljarder i fonder. Anledningen till de relativt stora
insättningarna på konton och små inflödena i fonder var en
stor osäkerhet på världens aktiemarknader, framför allt på
grund av krisen i Grekland. För ett år sedan var också
sparräntan cirka 1 procent högre än den är i år, och uppenbarligen tyckte spararna då att en säker sparränta var
mer attraktiv än börsen.
2013 har spararna plockat ut nästan 7 miljarder kronor
från sina bankkonton. Samtidigt har hela 46 miljarder flödat
in i fonder. Det beror sannolikt på att börsen stigit de första
fem månaderna i år, att vi har varit förskonade från akut
finansoro och börsras och att sparräntan är lägre.
En tydlig trend är dock att de sparare som väljer att
spara på bankkonto i år letar efter hög ränta. Utflödet sker
från storbankerna, som ofta inte ens ger en sparränta på 1
procent, och inflödet hos mindre banker som erbjuder höga
sparräntor.

345 729

65-74 år

319 204

55-64 år

251 403

45-54 år
35-44 år
25-34 år
18-24 år
01-17 år

157 570
107 098
77 922
65 205
45 613

Maria Landeborn
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Källa: SBAB

För mer information om Inlåning & Sparande,
vänligen kontakta:

Maria Landeborn, privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881
Epost: maria.landeborn@sbab.se
Följ Maria på:

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Inlåning & Sparande har sammanställts av SBABs Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är Maria Landeborn, telefon 0766-447 881. Rapporten baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte
något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Inlåning & Sparande men
ange alltid källa.

SBAB Bank AB (publ)
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 • Postadress: Box 27308 • 102 54 Stockholm
Tel 08-614 43 00 • Fax 08-611 46 00
Internet: www.sbab.se • E-post: headoffice@sbab.se • (Org.nr. 556253-7513)
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