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100 miljarder sparat - rekordtillväxt för SBAB 
 
Svenska folket har uppemot 1 650 miljarder kronor på sparkonton. Nu överger allt fler 
sparare storbankernas nollräntekonton för nischbanker som erbjuder bättre 
räntevillkor. Idag, på dagen tio år efter att sparkontot lanserades, meddelar SBAB att 
banken har nått drygt 100 miljarder kronor i inlåning. Ingen annan aktör har tagit fler 
marknadsandelar från storbankerna vilket har gynnat medvetna sparare.  
 
Idag fyller SBAB:s sparkonto 10 år och kundernas sammanlagda kontosaldon har samtidigt 
nått 100 miljarder. Att SBAB har nått den här nivån och att sparkontot fyller tio år firade 
banken redan förra veckan genom att höja sparräntan från 0,55 procent till 0,65 procent.  
 

- SBAB utmanar bankbranschen och ingen annan har tagit så stora marknadsandelar 
från storbankerna på så kort tid. Att ha nått 100 miljarder kronor i inlåning på den 
trögrörliga sparmarknaden är en stor bedrift. Enkla sparkonton med bra ränta och 
schyssta villkor är en stor anledning till succén. Vi är otroligt stolta över att vi vinner 
allt fler kunders förtroende, säger Klas Danielsson, VD på SBAB. 

 
Till skillnad från många av storbankerna, som ger noll procent ränta på kundernas 
sparpengar, har SBAB alltid erbjudit kunderna ränta på sina sparkonton. Det innebär till 
exempel att SBAB:s kunder fick 450 miljoner kronor i ränta på sitt sparkapital under 2016. 
Sedan starten 2007 har SBAB:s kunder fått drygt 3,5 miljarder i ränta på sitt sparande. 
 

- Statistik visar att tre av fyra bankkunder är missnöjda med sin sparränta, men att få 
byter bank. Idag sitter fortfarande två tredjedelar av svenska folkets sparpengar om 1 
650 miljarder kronor på storbankernas nollräntekonton. Vi kommer att fortsätta 
storsatsa på vårt sparerbjudande och att informera om hur enkelt det är att byta bank. 
Ingen ska behöva spara med noll procents ränta, avslutar Klas Danielsson. 
 

Snabbfakta: SBAB:s sparkonto blir tio år 
 

 SBAB:s sparkonto startades i april 2007, med en ränta på 3,00 % respektive 3,75 % 
(för kunder med bolån)  

 Som högst har räntan varit 6,00 % respektive 5,50 %. Det var under brinnande 
finanskris i oktober 2008 

 I februari 2008 passerades en miljard i inlåning 

 I juni 2009 startades särskilda sparkonton för företag och föreningar 

 I april 2012 passerades 10 miljarder kronor i inlåning   

 I maj 2013 hade SBAB 2 % av hushållens kontosparande 

 I januari 2014 passerades 50 miljarder kronor i inlåning   

 I november 2016 hade SBAB 4 % av hushållens kontosparande 

 I april 2017 firar SBAB:s sparkonto 10 år och banken når 100 miljarder kronor i 
inlåning. Ränteskillnaden mellan SBAB:s sparkonto och snittet för andra bankkonton 
har varit 1,0 % i genomsnitt under de tio åren 
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 Sammantaget har SBAB:s kunder under de senaste tio åren fått nästan 2,5 miljarder 
kronor mer i ränta än vad de hade fått med en vanlig bankränta 

 I dagsläget tjänar kunderna 440 miljoner kronor om året på SBAB:s räntor  
 
 
 

 
 
För mer information, kontakta gärna: 
 
Karin Hellgren, Informationschef SBAB 
Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se 
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