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Svenskarna förlorar 39 miljarder årligen på sina bankkonton 

 
Enligt SCBs sparbarometer för andra kvartalet 2019 uppgår svenskarnas sparande på bankkonto till 

1 953 miljarder. Det mesta av det hamnar på konton med mycket låg eller ingen ränta alls.  

– Det gör att inflationen äter upp 39 392 010 000  kronor av svenskarnas sparpengar varje år, säger Emma 

Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. 

 

Längst ned i artikel listar vi hur det ser ut i olika län, och hur mycket inflationen äter upp varje år. I topp hamnar 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Emma Persson betonar att det inte är fel att ha en del av sitt sparkapital på ett bankkonto: 

 

– Ett så kallat buffertsparande för att klara oförutsedda händelser är bra, men att placera mer pengar än 

buffertpengar på konton med låg eller ingen ränta alls innebär att ditt sparkapital urholkas i takt med inflationen. 

 

Så här har vi räknat: 

Totalt sparkapital på banken vid årets 

början  

   1 953 000 000 000 kr  

 Inflation (1,5 %) – Ränta (0,1 % *)          27 342 000 000 kr  

*Bankernas inlåningsränta på utestående avtal, samtliga konton, hela stocken och alla löptider (SCB, finansmarknadsstatistik). Den 

genomsnittliga inflationen 2019 på 1,5 % 

Län Så mycket äter inflationen  
upp varje år per län 

Stockholms län                                            6 919 263 701 kr  

Västra Götalands län                                            4 520 403 757 kr  

Skåne län                                            3 684 553 659 kr  

Östergötlands län                                            1 126 773 015 kr  

Jönköpings län                                            1 017 590 854 kr  

Hallands län                                               974 934 400 kr  

Uppsala län                                               893 195 323 kr  

Värmlands län                                               718 471 078 kr  

Örebro län                                               705 913 490 kr  

Södermanlands län                                               704 208 544 kr  

Dalarnas län                                               693 290 327 kr  

Kalmar län                                               677 388 421 kr  

Västerbottens län                                               670 568 635 kr  

Gävleborgs län                                               635 453 291 kr  
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Västmanlands län                                               622 141 592 kr  

Norrbottens län                                               618 600 549 kr  

Kronobergs län                                               616 436 578 kr  

Västernorrlands län                                               612 338 149 kr  

Blekinge län                                               431 285 929 kr  

Jämtlands län                                               341 054 906 kr  

Gotlands län                                               158 133 802 kr  

TOTALT                                          27 342 000 000 kr 
 
Så här har vi räknat. Vi tog siffror på banksparande per län från SCB 2007 och använde förhållandena 
 och delade det i banksparande per 2019. 

 

Men vad ska man göra för att inte inflationen ska äta upp sparpengarna?  

Emma Persson menar att fondsparande är ett bra alternativ till att spara på konto. Den försiktige kan välja fonder 
med låg risk, till exempel fonder med en hög andel räntebärande papper. De som vill ha högre risk och därmed 
en större möjlighet till högre avkastning kan välja olika aktiefonder.  

– Välj en risknivå som passar in på din personlighet, hur länge du kan avvara pengarna och övriga 
förutsättningar. Har du rätt placeringshorisont och därmed risknivå på rätt del av ditt sparande så slipper du 
förmodligen oroa dig så mycket över tillfälliga upp- och nedgångar på börsen, säger Emma Persson. 
 

Tips på hur du kan tänka kring ditt sparande: 

Buffertsparande 
Sparandet som är till oförutsedda händelser där fokus bör vara att pengarna är lättillgängliga och tryggt 
placerade, exempelvis på ett vanligt sparkonto. Det ska räcka till reparationer, utgifter som kan uppstå i hemmet 
eller för bilen. Bufferten är en trygghet för familjen om ni plötsligt står utan inkomst eller blir sjuka. Att det inte går 
att få någon högre ränta på de pengarna just nu får man helt enkelt leva med. 

Målsparande 
En del av ditt sparande är förmodligen på kortare sikt med specifika mål, till exempel en resa eller ett sommarhus. 
Detta sparande kan du utsätta för lite risk om du vill – exempelvis i en blandfond som innehåller både aktier och 
räntepapper. Andelen aktier kan vara någonstans mellan 5-25 procent, beroende på hur mycket risk du är villig 
att ta.  

Långsiktigt sparande 
Det långsiktiga sparandet behöver inte nödvändigtvis ha ett tydligt mål, eller så är det ett sparande som är tänkt 
till pensionen eller barnen. Oavsett så är det många år kvar till dess att de ska användas. Här kan du med fördel 
välja ett sparande med lite högre risk, exempelvis aktiefonder. Spara gärna med automatisk dragning från lönen 
varje månad så blir sparandet så enkelt som möjligt. Buffertsparande 
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För ytterligare information kontakta: 

Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar. Tel. 0761-09 27 30. 

Presskontakt. Tel. 08-588 418 50. 

   


