
 

Lågräntekonton gör svenskarna till förlorare 

Många svenskar förlorar på att inte placera sina sparpengar på konton där de erbjuds högre ränta. 

Enligt Statistiska Centralbyrån finns över 1200 miljarder på konton som ger så dålig ränta att de på 

lång sikt äts upp av inflationen. BIGBANK, estländsk konsumentkreditbank, lanserade för några 

veckor sedan ett nytt sparalternativ, Fastränteplacering, där svenskar ges möjlighet att spara till 

kategorins högsta ränta och samtidigt skyddas av insättningsgaranti.  

- Det har varit mycket diskussioner om att förhandla räntan på sitt bolån. Samtidigt sitter 

svenskarna med mängder av pengar på konton som knappt ger någon ränta alls, säger Vilma 

Kesküla, VD för BIGBANK Sverige. 

Siffror från Statistiska Centralbyråns Sparbarometer för första kvartalet visar att 17 procent av 

svenskarnas tillgångar är placerade på vanliga bankkonton. Många tror att sparande är krångligt och 

väljer därför det enklaste sättet och lägger in pengar på konton som inte ger någon avkastning alls.  

Idag är det dessutom enkelt att skaffa ett nytt sparkonto eftersom det går att göra det direkt via 

internet. Många associerar aktivt sparande med fonder och aktier men att vara aktiv kan också 

innebära att hitta det bästa sparkontot och spara pengar utan risk.  

- Vi vill att svenskarna ska bli mer aktiva i sitt sparande och tänka en extra gång innan de 

lägger sina pengar på konton som ger låg ränta. Tyvärr är det alltför många som tror att det 

är en krånglig process. Att starta ett sparkonto kan man göra över nätet och det tar inte 

mycket tid alls, det räcker med en e-legitimation, säger Vilma Kesküla. 

Spara skatteåterbäringen säkert 

Cirka 30 miljarder betalades i år ut till svenska folket i skatteåterbäring. Mycket av detta antas hamna 

på förlustkonton. Skulle svenskarna istället sätta pengarna på ett säkert sparkonto med bra ränta 

skulle de tjäna på det. 

- I snitt får svensken tillbaka runt 8000 kronor i skatteåterbäring. Att spara detta på ett konto 

med bra ränta kan betyda flera hundralappar extra om året jämfört med att låta de ligga på 

det vanliga bankkontot, säger Vilma Kesküla. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Wendt Nyquist, Marknadsansvarig, BIGBANK Sverige 

Tel: 070 921 09 72, ulrika.wendtnyquist@bigbank.se  

 

Om BIGBANK 

BIGBANK AS är en estländsk bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för 

privatpersoner. BIGBANK AS grundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Finland, Sverige, 

Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i 

Tyskland, Österrike och Nederländerna. För mer information besök: www.bigbank.se 
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