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Hushållen höga sparande har lett till att deras finansiella till-
gångar ökat snabbt. De senaste tio åren har kontosparandet 
dominerat över sparande i andra finansiella tillgångar som ak-
tier, obligationer, fonder och försäkringar. 
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Kontosparande dominerar

Hushållens finansiella tillgångar har ökat betydligt 

snabbare än inkomsterna de senaste årtiondena. Spa-

randet går främst in på konton.  

Enligt SCB:s senaste sparbarometer uppgick hushållens 

individuella finansiella tillgångar till 5 209 miljarder kronor i 

slutet av årets första kvartal. På tio år har tillgångarna ökat 

med 1 942 miljarder kronor, motsvarande 59 procent. Jäm-

fört med för tjugo år sedan har hushållens finansiella till-

gångar ökat med 280 procent, betydligt snabbare än in-

komsterna som ökat med drygt 120 procent under samma 

period. 

 

Hushållen har en minskande del kontanter och även en li-

ten del direktägda obligationer, men de finansiella tillgång-

arna består främst av kontosparande, fonder och försäk-

ringssparande. För tjugo år sedan hade hushållen nästan 

37 procent av sina finansiella tillgångar stående på konton 

medan försäkringar stod för 22 procent och aktier för 15 

procent. Fonderna stod för 10 procent. Tio år senare, 

2006, hade aktiernas andel ökat till 38 procent, främst dri-

vet av kraftiga kursuppgångar snarare än av högt net-

tosparande. Kontonas andel hade minskat till 19 procent. 

Fonderna hade ökat till 18 procent, samma andel som för-

säkringar. I dagsläget står kontosaldona för 30 procent av 

de finansiella tillgångarna, direktägda aktier för 32 procent, 

fonder för 15 procent och försäkringar för 20 procent. 

Kontosparande har dominerat i tio år 

De senaste fyra kvartalen placerade hushållen netto 145 

miljarder kronor i finansiella tillgångar.1 Det motsvarar 

knappt sju procent av de samlade disponibla inkomsterna 

och placerar Sverige mycket högt upp i en internationell 

jämförelse. 

 

Kontosparande är helt dominerande för tillfället, hushållen 

har nettoplacerat 164 miljarder på konton de senaste fyra 

kvartalen. Övriga tillgångsslag har väldigt små eller till och 

med negativa inflöden. Kontosparandet har stått för den 

övervägande delen av hushållens finansiella nettospa-

rande ända sedan 2006. Som vi har konstaterat i tidigare 

Inlåning&Sparande så är det sannolikt en kombination av 

gynnsam ekonomisk utveckling, ändrade skatteregler, en 

ökad ekonomsk och finansiell osäkerhet bland hushållen 

och demografiska faktorer som bidragit till både det ökade 

                                                                                              
1 Här har vi endast räknat med kontanter, kontosparande, obligationer, aktier, fonder, privata försäkringar och övriga finansiella tillgångar 

som innehas direkt av hushållen. Kollektivt sparande som premiepension och tjänstepensioner har inte tagits med och inte heller bostads-
rättsandelar eller andra direkta fastighetsinnehav. 
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hushållssparandet i allmänhet och det ökade kontosparan-

det i synnerhet. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

 

Tor Borg, Chefsekonom SBAB 

Telefon: 076-118 09 02 

Epost: tor.borg@sbab.se 

Twitter: @tor_borg 

Blogg: sbab.se/bloggen 

 

 
 
 

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Ansvarig för brevet är Tor Borg, tfn 076-118 09 02. Det har baserats på källor som bedöms som tillför-

litliga. 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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