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96 procent av svenskarna
säger att de kommer att agera
om bankerna tar ut en avgift för
sparkontot eller inför
minusränta.
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Efter Riksbankens sänkning av reporäntan till historiskt låga minus 0,25 procent har
både bolåneräntorna och räntorna på sparkonton sjunkit.
Bolånen har sjunkit med 0,14 procentenheter i genomsnitt sedan Q4 2014 samtidigt
som genomsnitträntan på sparkonton har sjunkit med 0,18 procentenheter. Samtliga
storbanker erbjuder idag 0 procent i ränta på sina obundna sparkonton (det går fortfarande att få en ränta på 1,3 % hos nischbanker) och flera banker planerar att införa
minusränta på sparkonton för företag. I Danmark har en bank med mindre framgång
provat att införa minusränta på sparkonton även för privatpersoner.
Storbankerna i Sverige säger att privatpersoner inte behöver oroa sig för minusränta/
avgift på sparkontot men frågan är om och hur länge det löftet håller?
Vi har frågat svenska folket om de vet vilken ränta de har på sitt sparkonto, om de
tycker att det är okej att bankerna kan komma att ta ut en avgift för att förvara pengar
hos dem, vad de tänker göra med sina sparpengar om minusränta införs och om och
var de förvarar kontanter hemma. Nedan följer svaren.
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Vet du vad du har för ränta på ditt sparkonto?
39 procent av de tillfrågade i undersökningen säger sig veta vilken ränta de har på sitt
sparkonto.
Fler män (46 %) än kvinnor (31 %) säger sig veta sin sparkontoränta och vetskapen
ökar med åldern. 22,5 procent i åldersgruppen 15-22 år säger sig veta vilken ränta
de har, 31 procent i åldersgruppen 23-35 år och 35 procent i åldersgruppen 36-55 år.
Bäst koll har de i åldersgruppen 56-80 år där 53 procent svarar ja på frågan om de vet
vilken ränta de har på sitt sparkonto.
Bäst koll på räntan på sitt sparkonto säger man sig ha i Övre Norrland (62 %) och
minst koll säger man att man har i Småland (31 %).
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Tycker du att det är okej att bankerna kan komma att ta ut en
avgift för att förvara dina pengar hos dem nu när Riksbanken
har sänkt reporäntan till minus?
Fem procent av de tillfrågade svarar att de tycker att det är okej om bankerna börjar
ta ut en avgift på sparkontot. 88 procent säger nej. Fler män (7 %) än kvinnor (3 %)
svarar att de tycker att det är okej med en avgift på sparkontot.
Åldersgruppen 23-35 år är de mest positiva till en avgift (11 %). Minst positiva är de i
åldersgruppen 36-55 år (2 %).
Mest negativa till avgift säger sig de i Mellersta Norrland vara (0 % som svarade ja) och
minst negativa säger de från Småland sig vara (10 %).
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Om bankerna inför minusränta på ditt sparkonto (dvs. du får
betala för att förvara dina pengar hos banken) vad kommer du
att göra då?
56 procent av de tillfrågade i undersökningen svarade att de kommer att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta om bankerna inför minusränta på sparkontot. 17
procent svarade att de tänker köpa fonder och aktier och 14 procent svarade att de
tänker ta ut pengarna och stoppa dem i madrassen/kakburken/strumplådan. Fyra
procent svarade att de kommer att betala minusräntan på sparkontot.
Fler kvinnor (60 %) än män (53 %) svarade att de kommer att flytta pengarna till ett
sparkonto med ränta och fler män (21 %) än kvinnor (13 %) svarade att de kommer att
köpa fonder och aktier om banken inför minusränta.
18 procent i den yngsta åldersgruppen (15-22 år) och 12 procent i den äldsta åldersgruppen (56-80 år) svarade att de kommer att ta ut pengarna och stoppa dem i
madrassen/kakburken/strumplådan. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta
var det vanligaste svaret svaret i alla åldersgrupper och mest populärt i åldersgruppen 36-55 år.
I mellersta Norrland svarade 30 procent att de tänker köpa fonder och aktier för pengarna. I Västsverige var samma siffra 12 procent.
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Har du kontanter hemma? Om så är fallet var förvarar du
dem?
57 procent av de tillfrågade svarade att de inte förvarar kontanter hemma, 15 procent
svarade att de gör det men vill inte säga var. ”Annat ställe” svarar 13 procent och i
sparbössa svarar 8 procent. Mindre än 1 procent svarade att de förvarar kontanter i
frysen.
Något fler kvinnor (59 %) än män (55 %) svarade att de förvarar kontanter hemma.
Fler kvinnor (10 %) än män (7 %) svarade att de förvarar kontanter i sparbössa och fler
män (6 %) än kvinnor (1 %) svarade att de förvarar kontanter i skrivbordet.
I motsats till vad man kan tro så verkar man förvara mer kontanter hemma ju yngre
man är. Av de tillfrågade svarade 66 procent i den yngsta åldersgruppen att de förvarar kontanter hemma. I den äldsta åldersgruppen svarade 30 procent att de förvarar
kontanter hemma.
I Norra Mellansverige verkar sparbössan vara det vanligaste gömstället för kontanter och det var flest i Västsverige som inte ville uppge var de förvarar sina kontanter
hemma.
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Om undersökningen
Undersökningen är gjord av SnabbaSvar.se på uppdrag av Compricer 12-18 mars,
2015. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1024 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.
För mer information, vänligen kontakta:
Christina Söderberg, Sparekonom Compricer
070-652 28 83, christina.soderberg@compricer.se
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