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Nästan hälften av alla som sparar kan gå miste om 
ränta och avkastning 

Enligt en ny undersökning från Sifo, genomförd på uppdrag av ICA Banken, sparar åtta av tio 
(80 procent) regelbundet. Samtidigt sparar strax under hälften (44 procent) på sparkonto 
utan ränta. ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér menar att många alltså missar att 
maximera sitt sparande.  
– Även med de enklaste sparformerna med låg risk som exempelvis räntefonder kan det 
över tid handla om stora summor, säger han. 
 
Sparande är individens privatekonomiska fallskärm och en bra möjlighet för att förbättra 
sin privatekonomiska situation. Att arbeta aktivt med sitt sparande kan vara ett sätt att 
uppfylla drömmar om en resa, köpa en bostad eller säkra en gedigen pension.  
 
En ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av ICA Banken, visar att åtta av tio 
sparar i genomsnitt 3 725 kronor varje månad. Undersökningen visar dock att många 
använder ineffektiva sparformer. Strax under hälften (44 procent) väljer sparkonto utan 
ränta som sparform. Det innebär att många missar chansen att låta pengarna växa av sig 
själva över tid.  
 
Sparande på börsen upplevs som komplicerat och svårt att sätta sig in i. Nästan hälften 
(47 procent) av de tillfrågade uppger att de inte känner sig tillräckligt pålästa om börsen 
och fonder. Samtidigt svarar en femtedel (21 procent) att de inte förstår hur det fungerar. 
 
ICA Bankens vardagsekonom, Magnus Hjelmér, menar att det finns enkla alternativ för 
den som vill komma igång. 
 

– Fondsparande är ett av de enklare sätten att komma igång med och här finns ofta 
enkla sorteringsverktyg att titta på för att välja rätt. Allt sparande innebär såklart en 
risk men långsiktigt bedöms den ändå som begränsad för de säkrare alternativen. 
Tittar man historiskt ger sparandet på börsen en avkastning varje år, vilket kan 
innebära en avsevärd skillnad på sikt med den så kallade ränta-på-ränta-effekten. 
Kom bara ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, säger 
Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken. 

 
För den som vill få bättre koll på sitt sparande ger Magnus Hjelmér några tips samt delar 
ett räkneexempel på effekten av ränta-på-ränta i Sparandets ABC som du hittar på:  
www.icabanken.se/abc 

http://www.icabanken.se/abc


 

 

 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se  
icabanken.se, icagruppen.se 
 
Om undersökningen 
Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av ICA Banken. Den bygger 
på 1 002 intervjuer bland svenska allmänheten i Sifos riksrepresentativa Sverigepanel. 
Datainsamlingen gjordes i mars 2021. 
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