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Uppåt för kontosparandet men 
storbankerna tappar 
Hittills i år har våra bankkonton fyllts på med totalt 45 mil-

jarder kronor. I slutet av september uppgick kontosparan-

det till 1 264 miljarder kronor vilket är det högsta sparsal-

dot någonsin. Storbankerna tappar marknadsandelar i allt 

snabbare takt. Det här visar SCB:s Finansmarknadssta-

tistik. 

Trots att sparräntorna i genomsnitt ligger kring 0,7 procent (1,5 procent 

om endast konton med uttagsbegränsningar tas med) fortsätter hus-

hållen att sätta in pengar på sina bankkonton. Nettoinsättningarna 

under årets tre första kvartal summerade till 45 miljarder kronor vilket 

innebär att det i slutet av september stod knappt 1 264 miljarder på 

svenska hushålls sparkonton. Detta motsvarar drygt två tredjedelar av 

deras årliga disponibelinkomst. 

Jämfört med samma månad i fjol så var ökningen på sparkontona 

5,2 procent i september, vilket var den lägsta ökningstakten sedan 

hösten 2010. Trots låga räntor så fortsätter dock hushållens kontospa-

rande att, räknat i procenttal, öka snabbare än deras skuldsättning. 

Av de 45 miljarder som svenska hushåll satt in på sparkonton hit-

tills i år har knappt 20 miljarder hamnat hos de fyra storbankerna. Det 

motsvarar en andel på 44 procent, väl under deras andel av hushål-

lens hela sparstock som är 67 procent. Faktum är att storbankerna 

kontinuerligt tappat marknadsandelar under de senaste fem åren. För 

fem år sedan låg storbankernas andel av hushållens kontosparande 

kring 72 procent - där den hade legat relativt stabilt under ett antal år. 

Därefter har storbankerna tappat omkring 1 procentenhet om året. De 

senaste två åren har den ökade konkurrensen medfört att marknads-

andelen minskat ännu snabbare, med omkring 2 procent om året. 
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Vart sätts pengarna in? 

Storbankernas andel av nettoinsättningarna är betydligt mindre än 

deras andel av sparstocken. Bland storbankerna har framför allt 

Swedbank tappat mark hittills under 2013. Med drygt 21 procent av 

stocken är det anmärkningsvärt att man bara fått 2 procent av inflödet. 

Nordea och SEB tappar också marknadsandelar medan Handelsban-

ken har klarat sig bra med en andel av inflödet som är större än deras 

marknadsandel. 

De mindre bankerna knappar in på de stora. Bara sedan årsskiftet 

har småbankernas andel av hushållens sparandestock ökat från 32 till 

33 procent. I spetsen ligger SBAB som tagit drygt 15 procent av inflö-

det, mer än vad tre av fyra storbanker gjort. Även Länsförsäkringar och 

Volvofinans ökar sina marknadsandelar. Däremot har Danske Bank, 

Skandiabanken, Ikanobanken och ICA Banken tappat lite. Bland Öv-

riga finns småbanker med marknadsandelar som ligger under 1 pro-

cent. Här hittar vi de lokala sparbankerna som verkar ha tappat lite 

marknadsandelar. Resurs Bank bidrar däremot till en ökning för denna 

kategori.  

 
Tor Borg, Chefsekonom SBAB 

076-118 09 02 
tor.borg@sbab.se 

@Tor_borg 

Andelar av hushållens kontosparande, stock 30 sep 2013 och nettoflöde under kvartal1 1-3 2013.  
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