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Analyse: Gennemsnitsfamilien mister 3.000 kroner på bankindlån 
hvert år 
 

Inflationen i Danmark er i år steget i forhold til de historisk lave niveauer i de seneste 3 år. 

Det udhuler købekraften af danskernes opsparing på indlånskonti, der i de seneste år kun har 

givet en lav forrentning - hvis nogen overhovedet. Alligevel har de danske husholdninger i 

gennemsnit haft godt 300.000 kroner stående på indlånskonti i de første 7 måneder af året, og 

det svarer reelt til et negativt afkast på hele 3.000 kr. om året for en gennemsnitsfamilie. 

 

I 2008 var den gennemsnitlige opsparing på en bankkonto i en husstand på 232.153 kroner. I dag er 
tallet på 311.946 kroner. Danskernes opsparing på indlånskonti vokser tilsyneladende støt selv om 
pengene oftest kun får en meget lav rente eller slet ingen – hvilket betyder, at man reelt taber penge, 
fordi inflationen udhuler købekraften. En dansk familie mister således i gennemsnit 3.000 kroner om året.  

 
Begyndende flaskehalse på det efterhånden stramme danske arbejdsmarked kan medvirke til at presse 
lønninger og priser yderligere op. Det vil forstærke problemet med faldende købekraft af indeståender på 
renteløse bankkonti, idet danskerne ikke har udsigt til at få mere i rente foreløbig. Nationalbanken er 
som følge af fastkursaftalen med ECB tvunget til at følge den europæiske centralbank i tykt og tyndt, og 
der er intet, der tyder på, at ECB vil påbegynde renteforhøjelser før tidligst ved udgangen af 2018.  
 

Men hvad er egentlig forklaringen på, at danskerne sparer mere og mere op på indlånskonti? 

 
- Det er der sandsynligvis flere forklaringer på – ud over at økonomien er vokset. Finanskrisen og årene 
lige efter fik i sig selv folk til at holde på pengene. Siden har vi dog haft økonomisk fremgang med 
stigende beskæftigelse og stigende realløn, og det har især taget fart efter 2013, hvor opsvinget for alvor 
fik fat. Alligevel er opsparingen fortsat med at vokse, hvilket bl.a. kan hænge sammen med, at 

finanskrisen stadig hænger i baghovedet, siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, som tilføjer, at der 
også er en vis sæsoneffekt at spore hvert år omkring marts-april, hvor især feriepenge og aktieudbytter 
giver opsparingerne et ekstra løft.   
 
Men der er nok også andre forklaringer på den vedblivende stigning i danskernes opsparinger på 
renteløse bankkonti.  
 

- Der er en tendens til mindre fokus på fysiske varer og mere fokus på ydelser og oplevelser. Vi er blevet 
rigere og globalisering og teknologisk udvikling har givet os billige forbrugsgoder. I dag er vi nok til en vis 
grad mætte - der er simpelthen en grænse for, hvor ofte man føler behov for at skifte det store 

fladskærms TV ud, og hvad vi ellers har brug for. Vi prioriterer anderledes i forbruget i dag, og det er en 
tendens, der også bliver understøttet af bl.a. dele- og genbrugsøkonomiens indtog. Genbrugsbutikker, 
delebiler, deleplæneklippere og deleboliger er i dag mere udbredt end for få år siden, og det giver luft til 
andre måder at bruge pengene på – eller bare lægge flere til side. Det sidste er noget, som f.eks. den 

store babyboomer generation i 50’erne gør. Det er i den aldersgruppe, hvor opsparingen ofte stiger mest. 
Ungerne er flyttet hjemmefra, huset er ved at være betalt, og pensionsalderen er rykket bekymrende tæt 
på, siger Jens Nyholm.  
 
Dit bankindlån bliver mindre værd 
Men det er ikke kun den generation, der har ganske mange penge stående i banken. I juli havde de 

private husholdninger samlet set 840 milliarder kroner stående på indlånskonti i bankerne til stort set 
ingen rente. Opsparingen har været stigende gennem mange år. De 840 milliarder kroner er mere end en 
fordobling fra niveauet på knap 400 milliarder kroner i 2003 - en periode, hvor den danske økonomi er 
vokset 35 pct. nominelt. 
 

Men dengang kunne man trods alt få en vis rente på sin indlånskonto. Det kan man ikke i dag, og 
alligevel har mange danskere i dag formuer stående på de renteløse konti.  



  
 

 

  

 
- Det hænger delvist sammen med, at vi gerne vil have pengereserver klar, som vi kan bruge 
umiddelbart, hvis vi får brug for det, og her er det naturligt, at vi gemmer dem i banken i stedet for 
under madrassen. Men kendsgerningen er, at det i mange år har været spild af penge. For i det samlede 
billede skal man også se på, hvad inflationen er, for jo højere den er, desto mere forringes købekraften af 
din opsparing. Og siden 2005 har kun 2007 været et år med positiv realrente. I år er gennemsnittet af 

den årlige inflationstakt i de første 7 måneder på 1 procent og holder den takt året ud, så vil det koste 
den gennemsnitlige husholdning godt 3.000 kroner i mistet købekraft, siger Jens Nyholm med henvisning 
til den gennemsnitlige husholdnings indestående på renteløse konti på 311.946 kroner. 
 
Hvis det seneste inflationstal for juli på 1,5 procent skulle vise sig at være tallet for 2017 som helhed, 
ville det se endnu værre ud. I så fald ville tabet i købekraft løbe op i 4.679 kroner. 

 
- Folk, der har større summer stående i banken, end de umiddelbart forventer at få brug for, bør derfor 
overveje at udnytte nogle af pengene mere effektivt. En umiddelbart oplagt måde er at betale dyr gæld 
ud – eller spare op i sin bolig ved at betale afdrag på realkreditlånet. En anden mulighed er at investere 
pengene – f.eks. i aktier, der set over det lange løb har givet gode afkast. Det indebærer selvfølgelig en 
vis risiko, som man skal være klar over, og derfor kunne det være en god idé at investere via f.eks. 
puljeordninger eller investeringsforeninger, så man opnår en større spredning og dermed mindre risiko, 

siger cheføkonomen. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057 eller jny@sparnord.dk 
Presse og Content Manager Flemming Østergaard, Spar Nord. Tlf. 2527 6957 eller flo@sparnord.dk 
 
Om Spar Nord 

Med over 400.000 kunder, 1.555 medarbejdere og 55 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar 

Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 
millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  
 
Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer. 
 

For yderligere information se www.sparnord.dk 
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