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Storbankerna har tappat marknadsandelar motsvarande 68 
miljarder kronor de senaste sex åren.  
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Storbankerna tappar sparmark 
 
Svenska folkets sparande växer så det knakar, inte minst 
på bankkonton. Under 2014 ökade behållningen på bank-
konton med 70 miljarder kronor eller 5,4 procent, detta 
trots att den genomsnittliga sparräntan var 0,39 procent 
under året. Storbankerna har fortfarande 65 procent av alla 
sparpengarna, men de senaste sex åren har marknadsan-
delen minskat med fem procent vilket motsvarar en summa 
på 68 miljarder kronor. För den som är intresserad finns 
idag en djungel av sparkonton med räntor mellan 0 och 10 
procent att välja på. Men det är farligt att låta sig lockas av 
de allra högsta räntorna.  

Rapporten baseras på SCB:s statistik över svenskarnas 
bankkonton under de senaste sex åren.  

 
Svenska folkets sparande är rekordstort… 

Under 2014 fortsatte hushållen att fylla på sina bankkon-
ton med mer pengar, trots att den genomsnittliga sparräntan 
blev lägre för varje månad som gick. Det visar SCBs finans-
marknadsstatistik. Vid årsskiftet stod över 1 358 miljarder 
kronor placerade på svenska bankkonton vilket är den 
högsta summan någonsin. Det är en ökning med 70 miljar-
der kronor eller 5,4 procent sedan förra årsskiftet.  

Men våra sparkonton var inte det enda som ökade i 
värde förra året. Även fondsparandet slog nya rekord enligt 
statistik från Fondbolagens förening. Totalt nysparades 153 
miljarder kronor i fonder, vilket är nytt rekord för ett enskilt 
år. Större delen pengarna gick till blandfonder och obligat-
ionsfonder, det vill säga fonder som delvis eller helt består 
av räntepapper. Trots att räntorna är så extremt låga väljer 
alltså en stor del av spararna någon form av räntesparande. 
Totalt växte fondsparandet med 520 miljarder kronor under 
2014, varav två tredjedelar bestod av värdeökning på befint-
ligt sparande. 

 
… och sparräntorna rekordlåga  

Samtidigt som sparandet på bankkonton och i ränte- och 
blandfonder fortsätter att öka så är sparräntorna rekordlåga. 
I genomsnitt fick den som satte in pengar på ett bankkonto 
2014 en ränta på 0,39 procent. Räntan mer än halverades 
under året, från 0,53 procent i januari till 0,2 procent i de-
cember. Blandfonder ökade med i genomsnitt 14 procent 
och obligationsfonder med 6 procent tack vare att räntan 
sjönk under året. 

Även om kontosparandet vuxit långsammare de två sen-
aste åren än det gjorde åren innan (se diagram till höger) så 
är det fortfarande en växande sparform. En anledning till att 
sparkonton fortsätter att locka pengar kan vara att det går att 
få en betydligt bättre ränta än 0,2 procent för den som söker 
sig bort från de stora aktörerna. Hos mindre banker och 
sparinstitut går det fortfarande att få cirka 1,5 procents ränta 
på ett sparkonto med bibehållen insättningsgaranti trots att 
Riksbanken sänkt reporäntan till noll.  
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Var tar sparpengarna vägen? 
Majoriteten av alla pengar på bankkonton finns hos de 

fyra storbankerna. På ett sätt är det inte konstigt – de flesta 
har hela sin privatekonomi samlad där. Sparpengar är dess-
utom extremt trögrörliga och i många fall har de säkert pla-
cerats på ett sparkonto som vid tidpunkten gav ränta. Sedan 
har räntan sjunkit, i många fall ända ner till noll. Det betyder 
tyvärr inte att pengarna flyttar på sig i första taget. 

Som tur är har spararna ändå långsamt börjat ändra be-
teende och välja andra aktörer än storbankerna. I diagram-
met till höger kan man se att de fyra storbankerna har gått 
från att ha en marknadsandel av kontosparandet på 70 pro-
cent år 2009, till att bara ha 65 procent år 2014.  

De fem procenten av sparmarknaden motsvarar ett kapi-
tal på 68 miljarder kronor vilket alltså är förlorade marknads-
andelar för de fyra storbankerna. Istället har mindre aktörer 
med högre ränta fått se ett större inflöde av sparpengar. 

 
Vinnare och förlorare 2014 

De aktörer som växte snabbast förra året var Resurs 
Bank och SBAB Bank, där det totala sparkapitalet ökade 
med nära 32 respektive 28 procent. På tredje plats hamnar 
kategorin ”övriga”, som består av mindre aktörer.   

Bland storbankerna klarade sig Handelsbanken bäst. Där 
ökade sparkapitalet på bankkonton med nära 8 procent. 
Nordea är den enda av storbankerna som upplevde ett net-
toutflöde under året, en liten minskning med 0,3 procent.  

Även Danske Bank (-9,3 %), Volvofinans Bank (-7,6 %) 
och Skandiabanken (-0,8 %) fick se det totala kapitalet på 
sina konton minska under året. 

 
Marknaden för sparkonton har blivit en djungel 

Att välja sparkonto kan tyckas vara en enkel sak, men det 
behöver det inte vara. Idag finns sparräntor på allt mellan 
noll och tio procent. Du får olika ränta beroende på hur 
mycket pengar du sätter in, vilken bindningstid du väljer på 
kontot och hos vilken aktör du placerar pengarna. Allra störst 
skillnad gör det dock om du väljer ett konto med eller utan 
insättningsgaranti.  

För lägsta möjliga sparränta, sätt pengarna på ett konto 
utan bindningstid eller andra villkor hos någon av storban-
kerna. Då får du max 0,1 procent om året i ränta. För högsta 
möjliga sparränta krävs att man binder pengarna under 
några år hos en aktör utan insättningsgaranti. Det kan låta 
lockande, men det kan inte nog påpekas att det är en farlig 
idé. Händer det värsta, det vill säga att aktören går i kon-
kurs, kan du förlora alla pengar du satt in inklusive räntan.  

För de allra flesta är det bäst att välja något mitt emellan, 
det vill säga ett sparkonto med hög ränta hos en aktör med 
insättningsgaranti. Bind inte pengarna längre än du vet att 
du kan avvara dem. Behöver du ta ut dem i förväg finns risk 
att du får betala avgifter som äter upp hela räntan, och i 
värsta fall ännu mer.  

  
Maria Landeborn, privatekonom SBAB  

  

 Total stock 
(mnkr) 

Ökning 
stock 2014 

Resurs Bank 12 877 31,6 % 

SBAB Bank  47 957 27,7 % 

Övriga 251 942 9,4 % 

LF Bank 63 087 9,3 % 

Handelsbanken  239 580 7,7 % 

SEB 162 228 5,1 % 

ICA Banken 11 031 4,1 % 

Ikano Banken 14 246 3,5 % 

Swedbank  278 843 3,2 % 

Nordea 203 041 -0,3 % 

Skandiabanken 30 410 -0,8 % 

Volvofinans Bank  12 688 -7,6 % 

Danske Bank  30 387 -9,3 % 

Summa 1 358 317 5,4 % 
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För mer information om Inlåning & Sparande, vänligen 
kontakta: 
 

Maria Landeborn, privatekonom SBAB 

Telefon: 0766-447 881 

Epost: maria.landeborn@sbab.se 

Följ Maria på: 

 

     
 
 
 
 
 
 

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är Maria 

Landeborn, tfn 0766-447 881. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Rapporten är inte gjord 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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