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Storstadsborna har gjort störst insättningar sedan årsskiftet. Att sparräntan är låg och börsen 
går bra väntas inte göra mer än ett tillfälligt hack i inlåningskurvan.   
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Mest kapital på sparkontot i 
storstäderna
Sparandet hos SBAB det första kvartalet i år är något 

mer jämnställt än vanligt. Kanske har männen varit 

snabbare att byta fot till aktier när börsen stiger? Stor-

stadsborna har i genomsnitt satt in mest på sina spar-

konton sedan årsskiftet. I topp ligger Stockholm- och 

Göteborgsregionen. Trots fallande sparräntor väntas 

kontosparandet fortsätta öka. Historien visar att räntan 

har en marginell effekt på hur mycket inlåningen växer.  

Rapporten grundas på nya sparkonton som öppnats hos 

SBAB Bank första kvartalet 2013. I statistiken ingår 723 miljoner 

kronor fördelade på män och kvinnor i olika åldrar över hela lan-

det. 

Mer jämnställda insättningar än vanligt hittills i år 

Sedan årsskiftet har nya sparkunder hos SBAB satt in mer än 

723 miljoner kronor på sina nya sparkonton. Fördelningen av 

pengarna mellan män och kvinnor är lite jämnare än vad den varit 

sedan sparkontot lanserades 2007. Kvinnorna står för 43 procent 

av sparpengarna, och männen för 57 procent. Sett till det totala 

sparandet hos SBAB som uppgår till cirka 30 miljarder kronor ägs 

40 procent av kvinnor och 60 procent av män.  

2013 har med andra ord börjat något mer jämställt än vanligt. 

Även om det är svårt att dra några slutsatser så kan en anledning 

möjligen vara att fler män än kvinnor istället valt att placera peng-

arna på börsen i år. Män är ofta mer riskvilliga än kvinnor och mer 

benägna att spara i aktier och fonder. En tydlig trend sedan års-

skiftet har varit att spararna har börjat köpa aktier och aktiefonder 

igen, vilket hänger ihop med den starka utvecklingen på börsen. 

Möjligen är det så att män varit snabbare än kvinnor att byta fot 

från sparkontot till aktier när börsen stigit och sparräntan sjunkit. 

 

 

Alla siffror är baserade på sparkonton hos SBAB. 

 

 

 

 Insättningar 2013 Andel av insättningar 2013 Andel av total inlåning (sedan 2007) 

Kvinnor 308 miljoner kr 43 % 40 % 

Män 416 miljoner kr 57 % 60 % 

Totalt 724 miljoner kr 100 % 100 % 
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Storstadsborna har satt in mest pengar  

Sedan årsskiftet har boende i de tre storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö i nämnd ordning satt in mest 

pengar på sina sparkonton. Stockholmsborna har satt in totalt 

354 miljoner, göteborgsborna 102 miljoner och malmöborna 67 

miljoner kronor. Övriga län i landet har totalt placerat 200 miljoner 

på sina sparkonton. Jämnast fördelning mellan män och kvinnors 

sparpengar är det utanför storstadsregionerna där andelen av 

sparpengarna är 51 respektive 49 procent för män och kvinnor.  

 

Storstadsborna har satt in mest pengar 

Att den största delen av sparpengarna ägs av boende i de tre 

storstadsregionerna är inte så konstigt med tanke på att det är 

där det bor flest människor. Men det är också de som har högst 

saldo på sina konton. 

Boende i Stockholms län har fyllt på sina nya sparkonton med 

i genomsnitt 176 000 kronor sedan årsskiftet. Näst högst saldo på 

kontot har boende i Göteborg med omnejd. Där är saldot på nya 

sparkonton i genomsnitt 153 000 kronor. 

Malmöregionen hamnar lite på efterkälken. I genomsnitt har 

boende här knappt 129 000 kronor på sina konton, vilket är lägre 

än genomsnittet för övriga landet som hamnar på 145 000 kronor.  

 

Räntan sjunker – inget händer med sparandet 

Grafen till höger visar den totala inlåningen från hushåll i Sve-

rige samt den genomsnittliga räntan på ett sparkonto utan bind-

ningstid eller andra villkor sedan mitten av 2005. Statistiken 

kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB).  

Sparräntan har varierat mycket under perioden. Som högst 

var den hösten 2008 när Lehman Brothers gick i konkurs och 

finanskrisen blommade ut för fullt. Vissa aktörer i Sverige erbjöd 

då sina kunder en ränta på över fem procent på sina sparkonton. 

Som högst var räntan i genomsnitt 3,06 procent. Därefter föll 

räntan brant och var som lägst i snitt 0,17 procent knappt ett år 

senare. 

Vad hände då med inlåningen? Konstigt nog inte särskilt 

mycket. Diagrammet visar att inlåningen ökade något mer när 

räntan steg och att kurvan tillfälligt blev lite flackare när räntan 

föll, men trots allt fortsätter kontosparandet att växa oavsett om 

räntan är riktigt bra eller riktigt usel. En del av förklaringen kan 

vara att räntan ofta är som lägst efter en kris, och att spararna då 

väljer sparkontot framför aktier trots att räntan är låg, eftersom 

många bränt sig i nedgången och tycker att börsen är för riskabel. 

Nu är räntan relativt låga 0,74 procent men den akuta ekono-

miska krisen ligger allt längre bakom oss och börsen har stigit det 

senaste halvåret. Om det räcker för att göra mer än ett tillfälligt 

hack i inlåningskurvan är tveksamt, men återstår att se.  

  

Maria Landeborn, privatekonom SBAB 

Genomsnittligt saldo på nya sparkonton hos 
SBAB första kvartalet 2013 

Genomsnittlig ränta på ett sparkonto utan villkor, 
samt total inlåning från svenska hushåll  

Källa: SCB 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB 

08-614 43 40, 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se 

Tor Borg, Chefsekonom SBAB 

08-614 38 84, 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se 

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Inlåning & Sparande har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekreta-

riat. Ansvarig för brevet: Maria Landeborn, telefon 0766-447 881. Det har 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. 
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