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Indlånsvæksten bremset 

Danskerne har i en længere årrække øget deres inde-

stående på bankkonti. Indlånsvæksten har dog på det 

seneste tabt fart. Det seneste år er indlånet således 

øget under én pct., og den årlige ændring i dansker-

nes indlån var endda negativ i oktober. Det var første 

gang siden 2014, at den årlige ændring har været ne-

gativ.   

Ved udgangen af november 2021 er danskernes sam-

lede indestående i bankerne opgjort til 1.027 mia. kr.  

Øget investeringslyst har reduceret indlånet 

Udviklingen i indlånet har været påvirket af flere for-

skellige faktorer. Fx har de store ekstraordinære ud-

betalinger af indefrosne feriepenge i efteråret 2020, 

samt begrænsede forbrugsmuligheder som følge af 

pandemien, bidraget til det generelt høje opsparings-

niveau for danskerne i 2020.   

I 2021 har danskerne øget deres investeringer i aktier 

og investeringsbeviser betydeligt, hvilket alt andet 

lige har lagt en dæmper på indlånsvæksten. Dette 

kan bl.a. ses i lyset af den stigende udbredelse af ne-

gative renter på indlån samt store aktieafkast på de fi-

nansielle markeder. 

De almindelige indlån driver udviklingen 

Opbremsningen gælder for almindelige indlån, som 

er kendetegnet ved at være umiddelbart tilgænge-

lige, fx til betalinger med dankort eller MobilePay. De 

almindelige indlån, også kaldet transferable indlån, 

udgør ved udgangen af november 757 mia. kr. ud af 

de samlede 1.027 mia. kr. indlån.  

Den resterende del af danskernes indlån har derimod 

ligget forholdsvis stabilt. Disse udgøres af indlån med 

binding, hvoraf 172 mia. kr. er placeret i puljeordnin-

ger og typisk investeret i værdipapirer, fx i investe-

ringsbeviser. Indlån med binding er fx børne- og pen-

sionsopsparinger via banken.  

175 tusinde pr. dansker 

Det samlede indlån svarer til, at hver dansker i gen-

nemsnit har ca. 175 tusinde kr. stående i banken. 

Dette afviger dog fra, hvad den typiske dansker vil 

kunne genkende, da en mindre andel af danskerne 

har betydeligt større indlån, som trækker det gen-

nemsnitlige indlån op. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 I oktober ramte danskernes indlån for første 

gang siden 2014 et lavere niveau ift. året før 
   

 

 

 

 

Anm.:   Figuren viser år til år-væksten i pct. for danskernes samlede 

indlån hos banker. Dvs. den procentuelle forskel mellem 

dette års niveau i en given måned sammenlignet med 

samme måned året inden. Find figurdata her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Bank-og-realkredit-Balancer-20211222.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Balancestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20211222_STATISTIK_figurdata.xlsx

