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Hälften av hushållens årliga sparande sker under andra kvartalet.  
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Sparkontona hos storbankerna 
växer främst under Q2, 
småbankernas konton växer under 
hela året 
Under andra kvartalet fylls bankvalven med sparpengar. I 
genomsnitt har hälften av det samlade årliga inflödet på 
sparkontona skett i april till juni under de senaste fem åren. 
Den ojämna fördelningen är betydligt tydligare för storban-
kerna än för de mindre bankaktörerna på marknaden. Det 
visar SCB:s finansmarknadsstatistik. 

 
Genom att studera SCB:s siffror över svenskarnas bankkonton kvar-
talsvis under de senaste fem åren kan SBAB presentera en intressant 
spegling av det årliga flödet i privatpersonernas ekonomi. Till det för-
väntade hör tendensen under andra halvårets båda kvartal då spar-
kontona utvecklas stabilt, det vill säga Q3 och Q4 står vardera för 
ungefär en fjärdedel av årets samlade sparande.  
Första halvåret är dock mer dramatiskt då året inleds med negativt 
sparande eftersom behållningen på sparkontona i genomsnitt minskat 
om Q1 ses separat. Denna svaga utveckling kompenseras dock av ett 
mycket starkt andra kvartal som ensamt står för hälften av årets sam-
lade sparande. Den snabba växlingen under första halvåret speglar 
hur svenskarna upplever sin ekonomi. Tänkbara förklaringar finns 
självfallet.  En sådan är att första kvartalet präglas av en ekonomisk 
baksmälla efter julhelgen och sedan även sportlovsresor. Andra kvar-
talet präglas istället av skatteåterbäringen som betalas ut i juni månad 
och automatiskt sätts in på sparkontona.  
 
Storbankerna gynnas mest under andra kvartalet 
Framförallt storbankerna gynnas av det stora inflödet under Q2. Av det 
totala inflödet till storbankernas sparkonton under året står andra kvar-
talet för 53 procent (26,9 mdr kr). Samma kvartal står samtidigt för 
endast 35 procent (14,5 mdr kr) av årets totala tillskott för de övriga 
bankerna.  
Det nedre diagrammet till höger visar hur inflödet ser ut i nominella 
belopp, detta visar att de mindre bankaktörerna får en större del av 
sparandet under två av fyra kvartal och att fördelningen under tredje 
kvartalet är jämn. Under det andra kvartalet inkommer dock nästan 
dubbelt så mycket pengar till storbankerna. Det betyder att andra kvar-
talet ensamt förklarar varför något mer än hälften av allt sparande 
hamnar på något av de fyra storbankernas sparkonton.   
 
  

Kvartalsvis inflöde/utflöde på sparkonton, andel 
av årsinflöde genomsnitt 2009-2014 

Inflöde/utflöde på bankkonton i Sverige, kvartals-
vis genomsnitt 2009-2014 
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En betydelsefull faktor i sammanhanget är att storbankerna gynnas av 
att skattepengarna i regel automatiskt hamnar på lönekontot (då de 
uteslutande finns hos storbankerna). Det krävs därför i praktiken en 
aktiv handling för att flytta pengarna till ett annat bankkonto. Att det 
ändå sker visar statistiken för resten av året där de mindre bankerna 
uppvisar klart bättre siffror än storbankerna. 

 
Storbankernas marknadsandel faller allt snabbare 

Under första halvåret 2014 minskade storbankernas andel av inlå-
ningen med 0,9 procent till 65,1 procent. Det betyder att marknadsan-
delen har minskat med fem procent sedan 2011. 

Räknat i nominellt insatt kapital ökar dock banktillgodohavandena i 
både små och stora banker. Tillskottet är ungefär 150 miljarder kronor 
både för storbanker räknat som grupp och för övriga banker. Men då 
gruppen övriga banker börjar från en betydligt lägre nivå blir den pro-
centuella tillväxten betydligt kraftigare, i juni 2014 fanns drygt 450 
miljarder kronor – jämfört med 300 miljarder i början av 2011. 
 
Nettoflödet per bank sedan 2011 

Jämfört med när marknadsandelarna för storbankerna började 
falla snabbare i mitten av 2011 har framförallt Swedbank tappat, näst-
an två tredjedelar av storbankernas samlade förlust av marknadsan-
delar drabbar dem. SEB avviker genom att de fortfarande har samma 
marknadsandel idag. Bland de mindre aktörerna är bilden splittrad, 
samtidigt som marknadsandelen för dessa har vuxit kraftigt finns flera 
förlorare. Den stora vinnaren är dock SBAB som ensamt står för drygt 
hälften av den ökade marknadsandel som de mindre bankerna har 
tagit från storbankerna sedan 2011. 
 
  

Marknadsandelar, kontosparande  
2010 -2014 
 

Bankernas inlåning, marknadsandel per bank juni 2011 och juni 2014 

Kontosparande i miljarder kronor 
2010 -2014 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Tor Borg, Chefsekonom SBAB 
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se 
 
Karin Hellgren, Presschef SBAB  
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 
 
Andreas Leifsson, analytiker SBAB 
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se 
 
 
 
 

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är Andreas 
Leifsson, tfn 070- 788 99 45. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Rapporten 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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