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Hushållens kontosparande växer men storbankerna tappar marknadsandelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

INLÅNING & SPARANDE NR 4 2014 2 SBAB PRIVATEKONOMI • 6 MAJ 2014 
 

Storbankernas marknadsandel 
faller, Swedbank hårdast drabbad 
Under det senaste året har behållningen på hushållens 

bankkonton ökat med 63 miljarder kronor. I slutet av mars 

fanns det 1 283 miljarder kronor på kontona, vilket är fem 

procent mer än ett år tidigare. Merparten av pengarna finns 

hos någon av storbankerna. De tar dock en klart mindre 

andel av nettotillflödet och Swedbank har i princip nolltill-

växt. Det visar SCB:s senaste finansmarknadsstatistik. 

 

Svenska folkets bankkonton växer sig allt större, nettoinflödet 

går dock till större delen storbankerna förbi. Det är inte opro-

blematiskt då privatpersoners sparkapital fyller en viktig funktion 

för svenska banker eftersom inlånat kapital kan användas till 

utlåning. I många fall är det dessutom en mycket lönsam affär 

då sparräntorna är mycket låga jämfört med utlåningsräntan. I 

genomsnitt ligger bankräntorna på 1,5 procent för konton 

med uttagsbegränsningar och 0,5 procent för konton utan 

begränsningar. Variationen är dock stor och bankerna som 

ligger under dessa nivåer gör stora vinster på räntemargina-

len.  

 

Storbankerna tappar sakta men säkert 

Av svenskarnas totala kontotillgodohavande återfinns två av 

tre sparkronor på ett konto hos någon av storbankerna. Av de 

63 miljarder kronor i sparkapital som tillkommit under de sen-

aste tolv månaderna har endast 36 procent placerats på ett 

bankkonto hos någon av storbankerna. Tendensen är tydlig 

under de senaste åren vilket innebär ett klart genomslag för de 

nya aktörerna på marknaden som erbjuder högre räntor. Den 

totala sparstocken utvecklas dock sakta och de fyra storban-

kernas andel av insatt sparkapital har endast minskat från 71 

procent 2010 till 66 procent i mars 2014. 

 

Under första kvartalet 2014 har dock konkurrensen skärpts ytterligare 

då det varit ett nettoutflöde från hushållens bankkonton som har för-

delats mycket olika mellan bankerna. 
 
  

Marknadsandelar, kontosparande 2010-2014 

Fördelning av nettoflöde till svenska banker 
under de senaste 12 månaderna 
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Minskat kontosparande under första kvartalet 

De svenska hushållen har plockat ut pengar från sina bankkon-

ton under årets första kvartal. Totalt har nettoutflödet varit 

omkring 5 miljarder. Trots att inflödet varit 63 miljarder kronor 

under de senaste tolv månaderna så har alltså kontotillgodo-

havanden minskat under det första kvartalet. Det behöver 

dock inte betyda att trenden med ökande kontosparande är 

bruten då första kvartalet i regel är svagt när det kommer till 

sparande. Sedan 2010 har första kvartalet varit årets sämsta 

kvartal – varje år. Både 2010 och 2011 innebar dessutom 

första kvartalet, liksom 2014, minskad total kontobehållning.  

 

Som diagrammet till höger visar har det varit en viss scen-

förändring då storbankerna sedan 2012 med god marginal 

har passerats av övriga banker. Skillnaden till övriga bankers 

fördel slår också rekord första kvartalet 2014 då nettoinflödet 

var 12,5 miljarder kronor större för övriga banker – vilket alltså 

främst beror på det stora utflödet på drygt 8 miljarder kronor 

från storbankernas konton. 

 

Nettoflödet per bank under första kvartalet 

Trots att den totala behållningen på bankernas konton har 

minskat under inledningen av året så har fem banker ökat sin 

inlåning. Bland storbankerna är det dock endast Handelsban-

ken som lyckats med den bedriften. Nordea och Swedbank 

ligger klart sämst till och står tillsammans för ett tapp på hela 

8,6 miljarder kronor.  

Nettoinflöde respektive nettoutflöde till respektive banks konton under första kvartalet 2014, miljarder 
kronor 

 

Fördelning av nettoflöde till svenska banker 
under första kvartalet 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 
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