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Fondbarometern 
Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande • SBAB 
Fondbarometern nr 3 2013 
 
Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. 
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Maria Landeborn är privatekonom på SBAB.  
 
Telefon: 0766-447 881  
Epost: maria.landeborn@sbab.se  
Följ mig på: 
 

 
 twitter.com/marialandeborn 
 
 
facebook.com/MariaSBAB 
 
 
http://kronorochoren.sbabnyhetsrum.se 
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Högre risk på börsen, men fler väljer ändå fonder 
och aktier framför sparkontot 

I enkäten som genomfördes i juni tycker var fjärde 
person att risken med att spara i aktier har ökat de 
senaste tre månaderna. Bara sex procent tycker att 
aktiesparande känns säkrare nu.  

Trots det har andelen som helst skulle placera 10 000 
kronor under ett år i aktier och fonder ökat med fyra 
procentenheter till 36 procent sedan årsskiftet. 
Andelen som väljer att placera pengarna säkert på 
sparkontot eller i madrassen minskar med lika mycket 
till 47 procent. 11 procent skulle använda pengarna till 
att amortera på lån. 

Ett globalt sparande hamnar högst upp på topplistan 
när det handlar om att placera pengar i 5-10 år. På 
andra plats ligger fortfarande Asien, en region som 
dock tappat rejält i popularitet sista halvåret. 13 
procent av spararna skulle placera i Asien på lång 
sikt, vilket är fem procentenheter färre än för ett halvår 
sedan. Allt färre tror också på hemmamarknaden 
Sverige.  

Afrika har i maj seglat upp som det fjärde populäraste 
alternativet för långsiktigt sparande. 7 procent väljer 
helst Afrika vilket nära nog är en fördubbling sedan 
årsskiftet.  

Jumboplaceringen kniper USA, ett land hårt drabbat 
av finanskrisen men som just nu ser ut att befinna sig i 
en ganska stabil återhämtning. 

Maria Landeborn 
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Var fjärde tycker att risken ökat under första 
halvåret 

Svenska folket upplever att risken på börsen ökat 
under det första halvåret i år.   

Jämfört med för tre månader sedan, det vill säga i 
början av mars, så tycker 24 procent eller var fjärde 
person att risken med att spara i aktier har ökat.  

47 procent tycker att risken är ungefär som förut.  

22 procent är osäkra vilket är något fler än i mars. 
Andelen är knappt 16 procent bland männen och hela 
29 procent bland kvinnorna.   

 

Bara en på tjugo upplever minskad risk 

Väldigt få någon tycker att risken i aktier minskat. Bara 
sex procent tycker att risken sjunkit, vilket är tre 
procentenheter färre än förra kvartalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Spararna tycker att aktier blivit mer riskfyllda 
Om du jämför med läget för tre månader sedan, hur 
riskfyllt upplever du att det är att placera pengar i aktier 
just nu (alla)? 
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#1 Globalfonder är spararnas förstahandsval 

Att placera globalt fortsätter toppa listan över 
spararnas val på lång sikt. 18 procent tror att det blir 
den bästa placeringen vid sparande i 5-10 år, vilket är 
två procentenheter fler än vid årsskiftet.  

 

#2 Asien tappar kraftigt i popularitet 

Den region som tappat mest i förtroende sedan 
årsskiftet är Asien. Andelen som tror att Asien är den 
bästa långsiktiga placeringen har minskat från 18 till 
13 procentenheter på sex månader.  

En bidragande orsak kan vara osäkerhet och negativ 
rapportering kring den ekonomiska utvecklingen och 
potentialen i Indien och Kina.  

Trots tappet kniper Asien fortfarande andraplatsen 
bland spararna vid placeringar på 5-10 års sikt.  

 

#3 Allt färre tror på Sverige 

Sverige är det tredje mest populära valet på lång sikt 
bland spararna, men även hemmamarknaden tappar i 
popularitet. Nedgången sedan årsskiftet är tre 
procentenheter och därmed får placeringar i Sverige 
11 procent av spararnas röster. 

 

#4 Afrika och tillväxtmarknaderna 

Den största ökningen sedan årsskiftet står Afrika för. 
Andelen som väljer Afrika för sitt långsiktiga sparande 
har nära nog fördubblats från fyra till sju procent, och 
därmed placerar sig Afrika nu på en fjärdeplats. 

Det innebär också att Afrika med bred marginal väntas 
slå placeringar i Ryssland och Östeuropa (3 %) och 
Latinamerika (3 %).  

 

På jumboplatsen: USA  

Allra sämst väntas placeringar i USA bli. Bara två 
procent av spararna tror att USA är det bästa valet på 
5-10 års sikt. Även Europa och Norden tillhör de minst 
populära marknaderna med 5 respektive 6 procent av 
spararnas röster.  

 

  

Intresset för att spara i Afrika fortsätter öka 
I vilket land eller region tror du att det är bäst att 
fondspara på lång sikt (5-10 år)? 
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En av fem vill öka sitt fondsparande  

Åtta av tio fondsparar, och många har planer för vad 
de ska göra med sitt sparande den närmsta tiden.  

Det vanligaste är att planera att se över vilka fonder 
man valt (29 %). 

Näst vanligast är att ha planer på att börja fondspara 
mer, vilket 22 procent säger att de tänker göra. 5 
procent kommer istället att spara mindre den 
närmaste tiden. 

 

Förändring sedan årsskiftet 

Jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet är det ingen 
större förändring. Något fler tänker börja fondspara 
över huvud taget och något fler tänker spara mer.  

Andelen som ska spara mindre har minskat med en 
procentenhet.	    

22 procent planerar att fondspara mer 

Förändring sedan årsskiftet 
 

Vad har du för planer för ditt fondsparande den närmsta 
tiden?  
 



	  
	  
	  

	  
SBAB	  •	  10	  JULI	  2013	  	  6 FONDBAROMETERN	  NR	  3	  2013	  

	  

Sparkontot mindre populärt än tidigare 

De flesta som får 10 000 kronor att spara i ett år skulle 
sätta in pengarna på ett sparkonto. Det är ett lite 
tråkigt med säker val – pengarna minskar åtminstone 
inte i värde och rätt sparkonto ger en ränta på runt 2,5 
procent idag. 

Även om 44 procent fortfarande väljer sparkontot så 
har det minskat i popularitet med tre procentenheter 
sedan årsskiftet. Även alternativet att lägga pengarna 
”i madrassen” som också får ses som någon form av 
säker hamn har minskat med en procentenhet till tre 
procent. 

Andelen som skulle använda pengarna till amortering 
är 11 procent och oförändrad sedan årsskiftet. 

 

Fler väljer fonder och aktier trots högre risk 

Trots att fler tycker att risken på börsen ökat skulle fler 
välja att placera sina 10 000 kronor i aktier och fonder 
det närmsta året. Anledningen kan vara att börsen 
stigit närmare tio procent sedan årsskiftet när frågan 
ställdes. 

• 21 procent sätter 10 000 kr i fonder vilket är 
en procentenhet fler än vid årsskiftet  

• 15 procent placerar i aktier vilket är tre 
procentenheter fler än vid årsskiftet 

  
  
  

Fler väljer fonder och aktier, färre sparkontot  
Om du idag får 10 000 kronor i handen att spara under 
ett år, var placerar du dem då? 
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Undersökningen har genomförts under perioden 13-19 
juni 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av 
CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank.  

1028 personer har svarat på enkäten. Personerna är i 
åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett 
representativt urval ur befolkningen i avseende på 
kön, ålder och geografi.  

Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt 
åtta geografiska regioner. 
 

Undersökningens uppläggning och metod 

Fondbarometern är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBABs Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig 
för rapporten är Maria Landeborn, telefon 0766-447 881. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som 

tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB 
påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument.  

Citera gärna rapporten men ange alltid källa. 
 

SBAB Bank AB (publ) 
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 • Postadress: Box 27308 • 102 54 Stockholm 

Tel 08-614 43 00 • Fax 08-611 46 00 
Internet: www.sbab.se • E-post: headoffice@sbab.se • (Org.nr. 556253-7513) 

 


