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Stockholm 

Guldhandeln. Lägst karat på Södermalm – ringarna i Bagarmossen mest värdefulla

Januari – rena guldruschen 
för Stockholms pantbanker
Januari är högsäsong för pant-
banken. Då omsätter många 
guld, smycken och klockor till 
kontanter – för att klara den fat-
tigaste månaden på året.

Enligt branschen säljer Öster-
malmsborna mest – men det är 
Bagarmossen som har bäst guld.  

○○Det är högtryck i landets pant-
banker. Omsättningen ökar mar-
kant under januari eftersom kassan 
har sinat för många familjer efter 
ett kostsamt jul- och nyårsirande 
och extra många dagar mellan lö-
neutbetalningarna.

–○Den 24 januari brukar vi kalla 
Sveriges fattigaste dag, säger Peter 
Sundström, ordförande för Svens-
ka Pantbanksföreningen och vd 
för branschledande Pantbanken 
Sverige.

Under januari har kundtill-
strömningen satt fart på utlåning-
en hos Shiva och hennes två kol-
leger i Kista.  För många är det en 
snabb och bra lösning att pantsätta 
en ägodel för få kontanter när bör-
sen är tom.

–○Vi har en klart ökad volym i ja-

nuari, säger Shiva som är kontors-
chef för Seinas nyöppnade pant-
bank i Kista.

–○Det är en lång månad och man 
har kärvt med ekonomin. Oftast är 
det så att man behöver kontanter 
när man kommer hit men det inns 
också de som helt enkelt tröttnat på 
sina smycken, klockor eller något 
annat som de äger och tycker att de 
lika gärna kan omsätta det i pengar, 
säger Shiva (som inte vill ha sitt ef-
ternamn i tidningen).

Enligt Peter Sundström som be-
kräftar att branschen omsätter 
mellan fyrtio och femtio miljoner 
kronor mer i januari än årets övriga 
månader. Totalt beräknas bran-
schen omsätta 1,9 miljarder kronor 
i år.

–○Vi ser ett ökat antal kunder men 
det kraftigt höjda guldpriset spelar 
också in, säger Peter Sundström.

Han tror att synen på pantban-
kerna också har förändrats.

–○Förut gömde vi oss bakom 
tunga gardiner och gärna en halv-
trappa ner på en bakgata. Den se-
naste banken vi öppnade ligger på 
den bästa afärsgatan. Vi marknads-
för branschen och syns betydligt 
mer.

Shiva tror att pantbankerna mer 
och mer kommit bort från det 
skambelagda som tidigare funnits.

–○Jag hoppas det eftersom jag 
tycker att det är ett bra och snabbt 
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sätt att låna pengar och 85 procent 
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Men allt är inte högkaratsguld som 
glimrar, visar nya sifror som före-
taget Guldbrev tagit fram. Söder-
malmarna får allra minst betalt för 
sitt guld av innerstadsborna, 168 
kronor per gram, vilket innebär att 
de också har guld med lägst karat.
Varför har södermalmarna så 
dåligt guld?

–○Jag ska vara helt ärlig. Jag har 
ingen aning, säger Bengt Häger, vd 
på Guldbrev.
Det är inte så att de är lite dum-
mare och blir lurade att sälja till 
lägre pris?

–○Nej, det är våra kunder det 
handlar om och alla får betalt efter 
värdet.
I Bagarmossen har de bäst guld, 
253 kronor per gram. Varför?

– Platserna som har det bästa gul-
det, med den högsta karathalten, 

tror jag är en kombination av hur 
befolkningens ser ut, vad de sysslar 
med, men också åldern.

– Det kan vara ett åldermoment i 
Bagarmossen. Förlovningsringar är 
ett vanligt pantföremål och dagens 
förlovningsringar ligger på runt 18 
karat, medan förlovningsringar ti-
digare låg på 20 karat och över. Då 
kan man tänka sig att om en popu-
lation är lite äldre att de har förlov-
ningsringar som har högre karat, 
säger han. 

Något som inte förvånade Bengt 
Häger var att Östermalmsborna säl-
jer mest.

–○Jag fnissade lite grann när jag 
såg att Östermalmarnas sifror var 
så mycket högre än alla andras. Det 
var den gissningen jag hade. Det är 
allmänt känt att de har en högre 
medelinkomst än övriga stadsde-
lar, så att de låg i topp, kan kanske 
härledas till det.
marijana.dragic@dn.se 

pea.nilsson@dn.se

Marijana Dragic, text 
Pea Nilsson, text 
Lars Lindqvist, foto

Två kunder tittar på ringar på en 
av Stockholms alla pantbanker 
i Kista. Branschen beräknas 
omsätta 1,9 miljarder kronor i år.
 Foto: Lars Lindqvist

Fakta. Att låna 1 000 kronor kostar cirka 30 kr/mån

○○ i sverige inns cirka 
65 pantbanker som 
ägs av 30 företag.

○○2008 var omsätt-
ningen 1,2 miljarder 
kronor. 2012 beräknas 
den hamna på 1,9 
miljarder kronor.

○○Beroende på kvali-
teten kan värdesaken 
belånas på mellan 
30 till 70 procent av 
värdet. Lånetiden är 
som längst 4 månader 
men panten kan 
lösas in när som helst 

innan dess. räntan 
på beloppet varierar 
normalt mellan 2,25 
procent och 3,75.

○○att låna tusen 
kronor kostar alltså 
mellan 22:50 kronor 
och 37:50 i månaden.

 

 

 

 

 

Genomsnittspriset för guld
Källa: Guldbrev

Vasastan
Östermalm
Kungsholmen
Södermalm

193

180

186

168

Bagarmossen
Enskede
Farsta
Hägersten
Skarpnäck
Skärholmen
Älvsjö

253

187

184

166

213

165

159

170

171

178

Sollentuna
Täby
Vallentuna

Stockholms innerstad

Söderort           

Bromma
Tensta/Rinkeby
Kista

236

172

183

Västerortort           

Norrort

(Kronor/gram)

Dyrast

Billigast


