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En rapport om svenska folkets sparkonton som vuxit med 55 miljarder i år.  
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Sparkontot har vuxit med 55 miljarder i år
I juni växte svenska folkets sparkonton med rekord-

höga 41 miljarder enligt statistik från SCB, den 

största ökningen någonsin mätt i kronor. Sedan års-

skiftet är ökningen 55 miljarder kronor. Tack vare 

deklarationspengarna i juni har även Nordea och 

Swedbank nu ett nettoinflöde sedan årsskiftet. Sett 

till marknadsandelar har däremot tre av fyra storban-

ker tappat mark till nischbankerna.  

Juni starkaste månaden någonsin 

Inlåningen växte kraftigt andra kvartalet. Totalt fylldes 

svenska folkets sparkonton på med 48 miljarder kronor, en 

ökning med 4,2 procent jämfört med första kvartalet. Den 

största ökningen skedde i juni då rekordhöga 41 miljarder kro-

nor sattes in på sparkonton. Det är den största ökningen nå-

gonsin mätt i kronor. 27 miljarder kan härledas till att Skattever-

ket betalade ut deklarationspengar i mitten av månaden. En del 

av ökningen kan också förklaras med att många bolag delade 

ut pengar till sina aktieägare under månaden.  

I slutet av juni uppgick det totala kontosparandet i Sverige 

till hisnande 1179 miljarder kronor. Bankerna betalade i genom-

snitt en ränta på 1,21 procent i juni på nyinsättningar på konton 

utan villkor. På konton med uttagsbegränsningar eller bind-

ningstid var räntan på nya pengar i genomsnitt 2,03 procent.  

Storbankernas marknadsandelar krymper 

I juni växte de fyra storbankernas inlåning mest mätt i kro-

nor. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank fick dela på 

strax under 27 miljarder kronor av spararnas pengar.  

Sett till den totala marknaden tappar däremot de fyra 

storbankerna marknadsandelar gentemot nischbankerna. 

Diagrammet till höger visar hur marknadsandelarna utveck-

lats under första halvåret. De tre nischbankerna SBAB Bank, 

LF Bank och Volvo Finans Bank växte, medan alla storban-

ker utom SEB minskade sin marknadsandel.  

Om vi räknar om förändringen av marknadsandelar se-

dan årsskiftet till hur mycket den motsvarar i kronor så har 

Swedbank och Nordea tappat mest. Om de skulle ha behållit 

den marknadsandel de hade vid årsskiftet hade de behövt få 

ytterligare 7,3 respektive 5,8 miljarder kronor av spararnas 

pengar.  

Nischbankerna med hög sparränta har ökat sina mark-

nadsandelar mest. SBAB Bank har fått 7,5 miljarder mer än 

vad som skulle behövts för att hålla marknadsandelen oför-

ändrad. LF Banks ökning motsvarar 3,7 miljarder kronor och 

Volvofinans Banks ökning motsvarar 3 miljarder kronor. 

  

 

 Marknadsandel av den totala inlåningen i Sverige den  
30 juni 2012 

 Swedbank  22,49% 

 Handelsbanken  17,86% 

 Övriga 17,76% 

 Nordea 16,23% 

 SEB 12,22% 

 LF Bank 4,10% 

 Danske Bank  2,73% 

 Skandiabanken 2,56% 

 SBAB Bank  1,29% 

 Ikano Banken 1,10% 

 Volvofinans Bank  0,84% 

 ICA Banken 0,83% 

 Summa 100,00% 

 Källa: SCB  

Förändring av marknadsandelar mellan januari och 
juni 2012. Källa: SCB 
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Nischbanker med hög ränta vinner mark 

Snabbast växer alltså nischbankerna som erbjuder en hög 

sparränta. SBAB Bank och Volvofinans Bank ökade sin inlå-

ningsstock snabbast under första halvåret med 106 respektive 

50 procent. Båda bankerna erbjuder för närvarande tre procent 

ränta på kundernas pengar, utan villkor.  

Kommentar 

Sparkontot har blivit ett alltmer attraktivt alternativ i takt med 

att börsen svänger och finansoron i Europa håller i sig. Vad 

som är positivt är att hushållen i allt högre grad väljer ett konto 

där de får ränta på pengarna. Ett minimikrav bör vara att få så 

pass hög avkastning att den kompenserar för inflationen plus 

avkastningsskatten, och då måste räntan upp emot två procent.   

Att intresset för räntesparande är stort syns inte bara på att 

spararna fyller på sina sparkonton. De sista månaderna har 

spararna också valt räntefonder framför aktiefonder. Både obli-

gationsfonder och penningmarknadsfonder var populära medan 

aktiefonder ratades. Förhoppningsvis inser spararna också att 

det finns bra och dåliga val bland räntefonderna. En pennings-

marknadsfond ger oftast inte mer än 1-2 procent om året och 

det motsvarar inte inflationen och avkastningsskatten, så i det 

fallet är ett vanligt sparkonto ett bättre val.  

Maria Malmqvist 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Malmqvist, Privatekonom SBAB Bank  

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

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank  

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