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Nordnet har undersökt skillnader i de nordiska länderna beträffande sparande och aktiehandel under 

första kvartalet 2010. I undersökningen ingår statistik från Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

 

Bland annat redovisas hur stor del av sina portföljer spararna i respektive land har placerat i kontanter, 

aktier och fonder, hur hög belåningen är samt vilka aktier och fonder sparare i de olika länderna har 

investerat i. Undersökningen baseras på statistik från Nordnets cirka 310 000 depåer under perioden 

januari till mars 2010.  

 

1. Sammanfattning 

 Svenskarna är Nordens mest försiktiga sparare – man investerar gärna i fonder och belånar sina 

portföljer i relativt liten utsträckning.  

 Finländarna är nästan lika försiktiga som svenskarna – och gillar finska storbolag som Nokia och 

Fortum.  

 Danskarna är mest internationella i sitt sparande – man investerar gärna sina pengar i andra länder i 

sitt eget.  

 Norrmännen är Nordens största risktagare – man investerar helst i norska företag och toppar listan 

när det gäller att belåna sin portfölj. 

 

 

2. Portföljernas sammansättning 

 

Land (2010-03-31) Kontanter Aktier Fonder 

Sverige (SEK) 12% 57% 31% 

Norge (NOK) 10% 83% 7% 

Danmark (DKK) 10% 82% 8% 

Finland (EUR) 10% 80% 10% 

      

Tabell 2: Andelen kontanter av portföljerna i respektive land.  

 

Andelen kontanter är relativt konstant mellan de nordiska grannländerna och det är en stor andel av 

portföljerna som består av kontanter just nu vilket kan tolkas som att spararna är relativt försiktiga.   

 

Andelen aktier i portföljerna är relativt hög. Toppnoteringen sker i Norge där så mycket som 83 procent 

placeras i aktier. 

 

Fonder är onekligen mest populärt i Sverige där så mycket som 31 procent av portföljen investeras i 

fonder. Motsvarande siffra i Norge är endast sju procent. 

 



 

- Svenskarna är ett väldigt aktieintresserat släkte, då vi har över 2 miljoner direktägare av aktier i 

landet. Intresset för fonder är dock ännu större. Antalet svenskar som äger fonder är cirka 5,5 

miljoner människor. Liksom man är snabb att ta till sig ny teknik, är svenskarna också väldigt 

snabba på att ta till sig nya trender inom investeringsområdet. Att spara i fonder har en lång 

tradition i Sverige och är en väldigt utbredd sparform. Vi ser det i den nordiska statistiken där 

svenskarna har överlägset störst andel fonder jämfört med våra nordiska grannländer. Den 

hetaste trenden för tillfället inom området är börshandlade fonder som tagit mycket mark det 

senaste året, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. 

 

3. Belåning i spararnas portföljer 

 

Land 2010-03-31 

Sverige (SEK) 3,82% 

Norge (NOK) 7,87% 

Danmark (DKK) 5,23% 

Finland (EUR) 3,29% 

    

Tabell 3: Belåningsgrad per snittdepå per kund och land.  

 

Svenskar och finländare är generellt betydligt försiktigare än sina grannar när det gäller att belåna sina 

portföljer. Benägenheten att belåna sin portfölj är högst i Norge vilket stämmer väl överens med den 

traditionella bilden av norrmän som större risktagare i sitt sparande än sina nordiska grannar. 

 

- I Danmark, och framför allt i Norge, tar man betydligt högre risker i sitt sparande än i Sverige 

och Finland. Den här trenden är tydlig och visar sig på olika sätt. I Norge och Danmark har man 

en lägre andel kontanter, en hög andel aktier och framför allt en högre belåningsgrad. Vad 

det beror på är svårt att säga. Förmodligen är det kulturellt betingat, och norrmännen är 

litegrann av Nordens cowboys. Ser man ett bra investeringsläge går man gärna ”all in” och 

hjälper till att få extra krut i sin placering med hjälp av belåning, säger Johan Tidestad. 

 
 

4. De mest populära aktierna och fonderna 

 

Aktier 

Sverige Norge Danmark Finland 

Ericsson REC Vestas Nokia 

Astra Zeneca Telenor Danske Bank TeliaSonera 

Hennes & Mauritz Statoil DSV Fortum 

    

Tabell 4: De mest populära aktierna att äga i respektive land 2010-03-31 

 

Fonder 

Sverige Norge Danmark Finland 

Skagen Global Holberg Norge Skagen Global Templeton Asian Growth Fund 

 

Skagen Kontiki 

 

Warren Wicklund  

Norge 

Jyske Invest Kina 

 

AGI China East  

Asia Fund 

 

Carlson Asian Small Cap Holberg Norden Sydinvest BRIK 

 

Black Rock Emerging  

Europé Equity Fund 

    

Tabell 5: De mest populära fonderna att äga i respektive land 2010-03-31 



       

 

 

I samtliga nordiska länder föredrar man inhemska aktier, med stora bolag i topp. I Sverige och Finland 

håller man de klassiska telekom-konkurrenterna Ericsson och Nokia varmt om hjärtat, medan danskarna 

helst köper aktier i vindkraftsbolaget Vestas. Även i Norge ligger en miljöaktie i topp, solenergibolaget 

Renewable Energy Corporation. 

 

- Ericsson, Astra och H&M placerar sig fortsatt högst på den svenska innehavstoppen. Det är inte 

konstigt – det är tre så kallade blue chip-aktier. Vi ser samma trend i de andra länderna, med 

stora välkända bolag som mest populära att äga. Det finns inga speciella branscher som 

dominerar de nordiska topplistorna utan det verkar vara storlek och igenkänning som är 

modellen, säger Johan Tidestad. 

 

- Avseende de mest populära fonderna att äga ser vi ett par intressanta trender. I Sverige, 

Danmark och Finland finns en slagsida mot investeringar i tillväxtmarknader och globalfonder. I 

Norge däremot håller man hemlandets fana högt och placerar två Norge-fonder i topp, samt 

en nordisk fond på tredje plats. Den norska viktningen mot inhemska fonder tror jag förklaras av 

att direktägandet i aktier är mycket mindre än i både Sverige och Danmark. I Norge sker 

exponeringen mot aktiemarknaden generellt sett genom fonder, och därav det stora inslaget 

Norgefonder. 

 

 

5. Avslut på andra marknader än hemmamarknaden 

 

Land Q1 2010 Q4 2009 

Sverige (SEK) 17% 12% 

Norge (NOK) 7% 14% 

Danmark (DKK) 28% 24% 

Finland (EUR) 12% 8% 

     

Tabell 6: Antal kunder med avslut på annan börs än sin hemmamarknad under perioden 

 

Mest populära utländska aktier 

Sverige Norge Danmark Finland 

Yara International Citigroup REC Citigroup 

DnB Nor Financial Bear 3X Questerre Energy REC 

Seadrill Direxion Small Cap 3X DNO International Apple  

    

Tabell 7: De mest handlade utländska aktierna 2010-03-31 

 

 

28 procent av danskarnas avslut har under perioden skett på någon annan börs än den danska. På 

andra plats kommer svenskarna med 17 procent av avsluten på annan marknad än sin egen, vilket är 

en rejäl ökning från kvartalet innan. I Norge har bara sju procent handlat på annan börs än sin 

hemmamarknad vilket är en låg siffra. Där övriga länder ökat sin handel i utlandet har norrmännen 

halverat den. 

 

- Trenden att söka sig utanför hemmamarknaden är på starkt uppåtgående, med Danmark som 

överlägsen etta. Att danskarna är överlägset mest öppna för handel på annan marknad än sin 

egen har förmodligen att göra med flera olika faktorer. För det första så är den danska börsen 

den minsta i Norden – det görs färre antal affärer och det är mindre omsättning i kronor än i 



 

övriga länder. Det i sig är ett skäl att söka sig till andra marknader än den danska. För det andra 

så finns vissa typer av bolag, till exempel olje- och gruvbolag, inte representerade på den 

danska marknaden. Danskarna tvingas alltså rikta blicken ut i Norden för att komma åt dessa 

typer av bolag.  

 

- Norge går dock emot strömmen och minskar sin handel i utlandet. Jag tror att förklaringen är 

att det direkta aktieägandet inte är så utbrett i Norge. Endast 8% av norrmännen är aktieägare, 

jämfört med 25% i Sverige och cirka 13% i Danmark. Det blir naturligt att i första hand söka sig 

mot den lokala aktiemarknaden, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. 

 

 

 

 

   Nordnet Market Outlook redovisar opinioner, trender och uppfattningar på de finansiella marknaderna och 

bygger på undersökningar och intervjuer. Publikationen ges ut av Nordnet. För mer information, kontakta Johan 

Tidestad, Sverigechef, 0708-875 775. 

 

Undersökningen ”Nordisk sparbarometer” bygger på ett urval av statistik från Nordnets drygt 300.000 konton i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland.  


