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Nordnet har undersøkt forskjeller på de nordiske markedene med hensyn til sparing og aksjehandel i 

fjerde kvartal 201. I undersøkelsen inngår statistikk fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Blant annet 

vises hvor stor andel de nordiske sparerne har plassert i kontanter, hvor stor del som er investert i aksjer 

og fond, belåningsgrad i porteføljene og i hvilke aksjer og fond sparerne i de ulike landene helst 

investerer i. Undersøkelsen baserer seg på statistikk fra Nordnets 405.000 kontoer i perioden oktober 2011 

til desember 2011. 

 

 

1. Oppsummering 

 De nordiske sparerne har fått igjen noe av troen på aksjemarkedet i fjerde kvartal, men er likevel 

posisjonert langt mer forsiktige sammenlignet med for et år siden. 

o Nordmenn er fortsatt de mest risikovillige i Norden med den høyeste belåningsgraden. 

o Svenskene har redusert risikoen og har den laveste belåningen av alle sparerne i Norden. 

o Finnene er Nordens mest aksjeglade med den soleklart høyeste aksjeandelen i sine 

spareporteføljer. 

o Danskene har den høyeste kontantandelen blant de nordiske sparerne. 

 

- De nordiske sparerne har alle redusert risikoen i sine spareporteføljer sammenlignet med for et år 

siden. Det har vært et turbulent børsår, og risikoviljen har vært på vikende front blant de fleste 

investorer. I fjerde kvartal kom børsene noe tilbake i takt med positive signaler fra USA og tegn til 

løsning på gjeldskrisen i Europa. Selv om vi så tegn til økt risikovilje blant de nordiske sparerne 

mot slutten av fjoråret er det ingen tvil om at det er mange som fortsatt har en liten fot på 

bremsepedalen , sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.  

2. Porteføljesammensetting 

 

Land (31-12-2011) Kontanter Aksjer Fond 

Sverige 14% (15% / 12%) 58% (58% / 63%) 28% (27% / 25%) 

Norge 14% (17% / 13%) 77% (75% / 80%) 9% (8% / 7%) 

Danmark 17% (16% / 13%) 74% (75% / 80%) 9% (9% / 7%) 

Finland 13% (13% / 9% ) 87% (87% / 91%) 0,4% (0,4% / 0%) 

      

Tabell 1: Andelen kontanter, aksjer og fond i porteføljene i respektive land. Prosentsatsen i parentes viser 

motsvarende andel pr 30-09-2011 / pr 31-12-2010. 

 

 

Andelen kontanter er relativt jevnt fordelt mellom nabolandene. De risikoglade nordmennene har 

redusert sin andel mest i fjerde kvartal – et tegn på at vi har størst tiltro til aksjemarkedet enn i øvrige 

land.  

 



 

 

Aksjer forsetter å dominere porteføljene i alle land. Finland har den høyeste aksjeandelen i Norden hvor 

hele 87 prosent av porteføljen er plassert i aksjer.  

 

Fond er mest populært i Sverige der hele 28 prosent av porteføljene er investert i fond. Motsvarende tall i 

Norge og Danmark er kun ni prosent, og i Finland er kun 0,4 prosent plassert i fond. (Noe av årsaken til at 

svenskene har plassert så mye mer i fond er at Nordnets fondstilbud i de øvrige markedene er mindre 

utviklet og at Nordnet ikke har tilbydd fondshandel like lenge som i Sverige). 

 

- I takt med et stadig bedre aksjemarked i fjerde kvartal har norske sparere økt sin 

aksjeeksponering og redusert kontantandelen. Ser vi derimot på hvordan situasjonen var for et 

år siden ser vi langt mer forsiktige sparere. De norske sparerne har økt kontantandelen i 

porteføljen med 8 prosent sammenlignet med for et år siden, aksjeandelen er redusert med 4 

prosent, og fondsandelen er økt med 13 prosent. At fondsandelen øker til tross for en generelt 

redusert risikovilje skyldes en kombinasjon av at sparerne har valgt rentefond og at mange 

synes det har vært vanskelig å velge aksjer på egen hånd i så urolige tider og har derfor valgt å 

sette bort forvaltningen til en forvalter, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

 

- De norske sparerne har økt sin aksjeandel med to prosentpoeng i fra tredje til fjerde kvartal, 

dette er mest av de nordiske nabolandene. Motsvarende ser man at kontantandelen i de 

norske porteføljene også er redusert mest. Oslo Børs var den børsen i Norden som gikk soleklart 

best i fjerde kvartal, og nordmenn har skrudd på risikoviljen i større grad enn øvrige sparere i 

Norden, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.  

3. Belåning i sparernes porteføljer 

 

Land 31-12-2011 30-09-2011 31-12-2010 

Sverige (SEK) 2,81% 3,49% 3,71 % 

Norge (NOK) 6,07% 6,37% 8,55 % 

Danmark (DKK) 5,49% 6,28% 3,43 % 

Finland (EUR) 3,16% 3,09% 8,51 % 

      

Tabell 2: Belåningsgrad per snittkonto per kunde og land.  

 

Dansker og nordmenn er generelt mer aggressive enn sine naboer når det kommer til å belåne sine 

porteføljer. Nordmenn er som tidligere det landet som belåner sine porteføljer mest, noe som stemmer 

overens med det tradisjonelle bildet av at nordmenn er mer risikovillige enn sine nordiske naboer. Alle 

lands sparere har redusert sin belåning med unntak av de finske i fjerde kvartal.  

 

- Nordmenns gjennomsnittlige belåningsgrad er redusert med 5 prosent fra tredje til fjerde 

kvartal, og med nesten 30 prosent sammenlignet med for et år siden. Det er helt tydelig at 

gjeldskrisen og børsuroen spesielt i andre halvår 2011 har påvirket sparerne og gjort dem mer 

forsiktige, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 
 

- Nordmenn beholder stemplet som ”Nordens cowboys” og har fortsatt den høyeste belåningen i 

sine aksjeporteføljer, men har som svenskene og danskene redusert sin belåning i fjerde kvartal, 

sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.  
 

- Finnenes gjennomsnittlige belåningsgrad i spareporteføljene har det siste året falt fra 8,5 prosent 

til 3,2 prosent. Dette er den største reduksjonen av de nordiske sparerne. Helsingforsbørsen fikk 

skikkelig juling i 2011 og var den nordiske børsen som gikk klart dårligst i fjor, sier Anders Skar.  

  



       

 

 
 

4. De mest populære aksjene og fondene 

 

Aksjer 

Sverige Norge Danmark Finland 

H&M REC  Vestas Nokia 

Ericsson Statoil Danske Bank Fortum 

Volvo Norsk Hydro Novo Nordisk Sampo 

    

Tabell 3: De mest populære aksjene å eie målt i antall eiere i respektive land 31-12-2011.  

 

Fond 

Sverige Norge Danmark Finland 

Skagen Global Holberg Norge Skagen KonTiki Evli Euro Likvidi 

 

Skagen KonTiki 

 

Warren Wicklund Norge 

 

Sydinvest Brik 

 

Templeton Asia Growth Fund 

 

Lannebo Småbolag Holberg Likviditet Jyske Invest Kina Skagen Global 

    

Tabell 4: De mest populære fondene å eie målt i antall eiere i respektive land 31-12-2011. 

 

I samtlige norske land foretrekker man aksjer fra hjemlandet, med store selskaper helt i toppen. I Sverige 

er den mest populære aksjen å eie kleskjempen Hennes & Mauritz, etterfulgt av telekomselskapet 

Ericsson. I Finland er Nokia, som tidligere, den aksjen flest finner eier. I Norge og Danmark tror man på en 

fremtid med renere og grønnere energi hvor solenergiselskapet REC er på topp i Norge, respektive 

vindkraftselskapet Vestas i Danmark. Norske fondssparere foretrekker fond som investerer i Norge, mens 

øvrige nordiske naboer er mer spredte i sine investeringer. Blant svenske, danskene og finnene finner vi 

globale, lokale og fond med fokus på vekstmarkeder.  

 

- At Statoil og Norsk Hydro er blant de mest eide aksjene i Norge kommer neppe som en 

overraskelse. At derimot REC er den aksjen flest sparere eier overrasker kanskje litt mer. I takt 

med at REC-aksjen har falt og falt og falt de siste årene har flere og flere blitt fristet til å plukke 

opp aksjen. Dette har ikke vært den beste investeringen, men aksjen har i alle fall startet bra i 

2012, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

  

- Nordmenn er de største lokalpatriotene i Norden med to Norgefond på listen over de mest eide 

fondene. I takt med at usikkerheten økte i 2012 har vi sett en gradvis dreining mot plasseringer i 

Norge, og dette skyldes at Norge anses som relativt uberørt av gjeldskrisen i Europa. Vi så også 

at mange flere gikk over til rentefond i løpet av fjoråret, og det er nok derfor vi også for første 

gang i dette sparebarometeret ser et rentefond på listen over de mest eide fondene, sier 

Anders Skar, daglig leder i Nordnet bank. 

 

 

 

 

   For mer informasjon, kontakt Anders Skar, daglig leder Nordnet Bank, +47 959 222 77 eller 

anders.skar@nordnet.no.  

 

Undersøkelsen ”Nordisk Sparebarometer bygger på et utvalg av statistikk fra Nordnets drøyt 400 000 kontoer i 

Norge, Sverige, Danmark og Finland.  
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