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Sparbarometern 

Rapport tredje kvartalet 2013 
 
Nysparande och sparstock 
• Svenskarnas sparstock uppgick den 30 september 2013 till 12 250 miljarder kronor, en ökning 

med 352 miljarder kronor det senaste kvartalet. 
• Nysparandet var under kvartalet 15 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 6 miljarder, 

försäkringssparandet uppgick till 1,5 miljarder och fondsparandet uppgick till 5,5 miljarder. 
• Tillgångarna var fördelade på 3 448 miljarder kronor i ränterelaterade tillgångar (en minskning 

med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal), 3 889 miljarder kronor i aktierelaterade 
tillgångar (en ökning med 6,8 procent) och 4 913 miljarder kronor i bostäder (en ökning med 
2,3 procent).  

• Under tredje kvartalet 2013 steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 10,3 procent.  
 
Hushållens lån 
Hushållens upplåning fortsätter att öka. Under tredje kvartalet var ökningen 1,1 procent (tredje 
kvartalet 2012 1,0 procent) till 3 062 miljarder kronor. På ett år var ökningen 4,5 procent 
(föregående år 4,4 procent). 
 
Sparandets topplista – stock i miljarder kronor 
 30/9 -13  30/6 -13 förändr (%) 
1. Traditionell försäkring 2 063 -1 2 064 -0 
2. Bankinlåning  1 270 +9 1 261 +0,7 
3. Fonder  1 017 +27 990 +2,7 
4. Fondförsäkring  703 +31 672 +4,6 
5. Premiepensionen  531 +24 507 +4,7 
6. Obligationer  169 +1 168 +0,6 
Summa  5 753 +91 5 662 +1,6 
 
Direktägda aktier 1584 +148 1436    +10,3 
Bostäder 4 913 +113 4 800 +2,4 
Totalt sparande 12 250 +352 11 898 +3,0 
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Definitioner 
Sparstock : Totalsumman av hushållens tillgångar vid en viss tidpunkt. Detta inkluderar hushållens 
bankinlåning, fonder, fondförsäkring, traditionellt försäkringssparande, individuellt 
pensionssparande i bank, privatobligationer, premieobligationer, sparande i Riksgälden, 
premiepension, direktägda aktier (noterade och onoterade) och bostäder. 
Nysparande: De inbetalningar minus uttag som spararna gör under perioden, till exempel 
månadsvisa inbetalningar på pensionsförsäkringar (med avdrag för utbetalningar på 
försäkringarna), sparande i fonder med avdrag för avyttrade fondandelar etc. Till nysparande 
räknas med andra ord inte värdeökningar, utdelningar och räntor. Notera att fonders nysparande 
endast inkluderar interna fonder, d.v.s. extern fondförsäljning beaktas ej. 
 
Källor 

• Riksbanken, SCB, CSN, Finansinspektionen, Svensk Försäkring, Pensionsmyndigheten, Svensk 
Fondstatistik/Moneymate, SEB, Handelsbanken, maklarstatistik.se, årsredovisningar och delårsrapporter från 
omnämnda bolag 


