
 

 
10 maj 2022 
 

Stort intresse för sparande bland kvinnor – men många är osäkra 
på hur de bör agera vid inflation 
 
De flesta kvinnor har någon typ av sparande och många vill lära sig mer. Majoriteten låter 
inte börsnedgångar eller inflation påverka sitt långsiktiga sparande, men många är 
samtidigt osäkra på vad de bör göra när börsen faller eller inflationen är hög.  Det visar en 
undersökning som Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Robur.  
 
94 procent av kvinnorna uppger att de har någon form av sparande. Ungefär lika många kvinnor 
som män sparar i fonder, men män väljer i större utsträckning aktiefonder, medan många kvinnor 
föredrar räntefonder. En ränte- eller blandfond innebär normalt lägre risk, men också att 
möjligheten till avkastning blir lägre.   
 
- Kvinnor tjänar generellt sett mindre än män. Då är det svårare att få pengar över att spara och 
det kan också kännas tryggt att ta lägre risk i sitt kapital. Men det viktiga är att göra medvetna val 
utifrån vad man vill med sitt sparande. Sparar man på lång sikt kan man våga ta lite mer risk och 
därmed öka sannolikheten till högre avkastning, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert 
på Swedbank. 
 
Ska pengarna användas inom bara några års sikt bör man däremot välja lägre risk för sitt 
sparande, som ränte- eller blandfonder. 
 
Nära tre av tio kvinnor är osäkra på hur de bör göra med sitt sparande vid inflation 
De flesta låter inte börsnedgångar eller inflation påverka deras långsiktiga sparande, men bland 
kvinnor är det fler som är osäkra på vad de bör göra med sitt sparande när börsen faller eller när 
inflationen är hög. Samtidigt är intresset hos kvinnor för sparande stort, och fler kvinnor än män vill 
lära sig mer om sparande. 
 
- I tider när börsen faller bör den vanliga fondspararen ta det lugnt. Sparandet på börsen är 
långsiktigt och historiskt sett följs nedgångar av uppgångar. Har man en automatisk överföring 
varje månad behöver man inte bekymra sig om att försöka tajma marknaden, utan sprider både 
risk och avkastningsmöjligheter över tid. Har man möjlighet kan man till och med passa på att 
investera lite ytterligare när börsen har fallit, säger Matilda Persson, produktspecialist på 
Swedbank Robur. 
 
Vid inflation tappar pengarna i värde, något som framför allt påverkar de pengar som sitter på 
sparkonto och i räntefonder. Nästan tre av tio kvinnor är osäkra på hur de bör agera i tider av 
inflation.  
 
- Har man stora belopp på sparkonto kan det vara en god idé att flytta över en del till fonder för att 
skydda pengarna mot inflationen. Däremot bör man alltid ha sin buffert på sparkonto, där man lätt 
kan komma åt pengarna och där värdet inte förändras dramatiskt från en dag till en annan, säger 
Madelén Falkenhäll.  
 
Avgifterna spelar roll för hur mycket sparande växer 
Allt som påverkar värdet av de företag som en aktie- eller blandfond består av kommer också 
påverka värdet och därmed avkastningen på fonden. Men även avgifterna spelar roll för hur 
mycket sparandet växer över tid. Sparar man 1 000 kronor per månad under 20 års tid skiljer det 



 
mer än 60 000 kronor i sparkapital om man har sparat i fonder med 0,2 respektive 2 procent i 
avgift, givet samma genomsnittliga avkastning per år. 
 
- Det är viktigt att ha koll på avgifterna på de fonder man sparar i, så inte för mycket av det man 
sparat ihop försvinner i avgifter. Har en fond en högre avgift men också en högre avkastning 
jämfört med liknande fonder så kan avgifter var värd det. Men man kan tjäna på att jämföra innan 
man bestämmer sig, säger Madelén Falkenhäll. 
 
 

 
Så här kan du lägga upp ditt sparande – tips från Swedbank 

• Spara regelbundet varje månad. 

• Spara först ihop till en buffert, sedan kan du spara långsiktigt. 

• Öppna ett investeringssparkonto, där kan du enkelt ändra fonder utan att behöva 
deklarera varje gång. 

• Placera det långsiktiga sparandet och fördela på 3-4 fonder med olika inriktning och 
olika risknivå. 

• Undvik att stressas när börsen går ned. Så länge du inte säljer dina fonder eller aktier 
har du heller inte förlorat pengarna. Historisk sett följs en nedgång av en uppgång. 

• Om du har möjlighet, öka ditt sparande på börsen när den har gått ner, då ökar 
möjligheten till avkastning längre fram. 

• Se över så inte en för stor del av ditt sparkapital är placerat på sparkonto. I tider med 
hög inflation minskar värdet på pengar som sparas utan avkastning. 

 

 
 

 
Avkastning och risk 
Avkastningen på en fond visar hur värdet på fonden har utvecklats. Om värdet av de företag 
som en fond består av ökar så ökar också värdet på fonden. Allt som påverkar företagen i 
fonden påverkar värdet av fonden, och därmed också avkastningen. 
 
Det finns fonder med enbart aktier, enbart räntebärande värdepapper (placering som ger en i 
förväg bestämd ränta) eller en blandning. En fond med enbart aktier har en högre risknivå än 
en fond med enbart räntebärande värdepapper. Blandfonder hamnar mitt emellan. 
 
Hur en fond är sammansatt utifrån geografi, bransch, mm påverkar också risknivån på 
fonden. 
 
Ett sparande med lägre risk ger normalt lägre förväntad avkastning, medan ett sparande med 
högre risk normalt ger högre förväntad avkastning. Med hög risk kommer sparandet variera 
mer i värde över tid. Det är därför viktigt att anpassa risknivå till tidshorisont, det vill säga på 
hur lång tid man sparar. Ju längre tid man vill spara desto högre risk kan man ta. Ska 
pengarna användas inom några års tid bör risken vara lägre. 
 
Varje fond definieras utifrån en riskskala mellan 1 och 7, där 1 är lägsta risk och 7 är högsta.  
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
 

 
 
För mer information:  
Carina Sesser Nylund, pressansvarig Swedbank Robur, tfn 072-230 52 64 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 
https://www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques/  

https://www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques/


 
www.swedbank.se/privatekonomi 
 
Källa: Undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och Robur i februari 2022. I 
undersökningen deltog 3 000 personer i ålder 18-65 år.  
Egna beräkningar. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi


 
Bilaga. Tabeller 
 
Undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och Robur i februari 2022. I undersökningen 
deltog 3 000 personer i ålder 18-65 år. Avrundade tal, summerar därför inte alltid. 

 
Vilka typer av sparande har du? 
 Kvinnor Män Totalt 

Buffertsparande 77 % 71 % 74 % 
Målsparande 37 % 35 % 36 % 
Långsiktigt sparande 73 % 73 %  73 % 
Frihetskapital 18 % 24 % 21 % 
Sparar till barn 33 % 30 % 32 % 
Amorterar extra på bolån 20 % 26 % 23 % 
Annan typ av sparande 8 % 9 % 9 % 
Jag har inget sparande 5 % 6 % 5 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 

 
 
 
På vilket eller vilka sätt sparar du? 
 Kvinnor Män Totalt 

Fonder 76 % 79 % 77 % 
Aktier 31 % 48 % 40 % 
Sparkonto 84 % 70 % 77 % 
Annat 4 % 5 % 4 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 

 
 
Hur många olika fonder sparar du i? Av de som uppgett att de sparar i fonder. 
 
 Kvinnor Män Totalt 

1-2 st 22 % 20 % 21 % 
3-5 st 32 % 37 % 35 % 
6-10 st 20 % 23 % 22 % 
Fler än 10 st 6 % 14 % 10 % 
Tveksam, vet ej 20 % 6 % 13 % 

 
 
 
Vet du vilken typ av fonder du sparar i? Av de som uppgett att de sparar i fonder. 
 
 Kvinnor Män Totalt 

Fonder baserade på räntebärande 
värdepapper 

19 % 21 % 20 % 

Aktiefonder 35 % 64 % 50 % 
Blandfonder, dvs fonder som 
innehåller både aktier och 
räntebärande värdepapper 

54 % 56 % 55 % 

Nej 3 % 1 % 2 % 
Tveksam, vet ej 24 % 9 % 16 % 

 
 
 
  



 
Hur stort är ditt personliga totala sparkapital? 
 
 Kvinnor Män Totalt 

0 kronor 3 % 3 % 3 % 
1-1 000 kronor 2 % 1 % 1 % 
1 001-10 000 kronor 5 % 3 % 4 % 
10 001-100 000 kronor 20 % 16 % 18 % 
100 001-300 000 kronor 22 % 21 % 22 % 
300 001-500 000 kronor 15 % 15 % 15 % 
500 001-2 000 000 kronor 6 % 20 % 18 % 
Mer än 2 000 000 kronor 2 % 7 % 5 % 
Summa upp till 100 000 kronor 30 % 24 % 27 % 
Summa mer än 500 000 kronor 19 % 27 % 23 % 
Tveksam, vet ej 4 % 3 % 3 % 

 
 
Vilka påståenden stämmer in på dig gällande sparande? 
 
 Kvinnor Män Totalt 

Jag har bra koll på min avkastning och 
vilka avgifter jag betalar 

17 % 39 
% 

28 % 

Jag är osäker på vilken avkastning jag 
har på mitt sparande 

23 % 11 
% 

17 % 

Jag är osäker på vilka avgifter jag 
betalar på mitt sparande 

26 % 15 
% 

21 % 

Jag vill lära mig mer om sparande 41 % 28 
% 

34 % 

Jag skulle vilja bli bättre på att förstå vad 
som påverkar avkastningen på mitt 
sparande 

27 % 17 
% 

22 % 

Jag tycker det är svårt att veta vilka 
fonder jag ska välja 

42 % 22 
% 

32 % 

Jag förstår skillnaden mellan att spara i 
aktier och att spara i fonder 

43 % 59 
% 

51 % 

Jag strävar efter att ha en spridning på 
mina fonder 

29 % 42 
% 

36 % 

Jag fokuserar på att ha ett nischat 
fondsparande 

2 % 7 % 5 % 

 
 
Sparkapital utifrån olika fondavgifter. Sparande 1 000 kronor per månad på investeringssparkonto, 
real avkastning fyra procent per år. Skatt utifrån 2022 års nivå. 
Egna beräkningar, avrundade tal. 
 Avgift per 

år 
  

 0,2 
procent 

1 procent 2 procent 

Efter tio år    
Totalt sparkapital 144 900 138 000 130 600 
Varav avkastning 24 900 18 300 10 600 
Jämfört med lägsta avgiften  -6 600 -14 300 
    
Efter 20 år    
Totalt sparkapital 347 000 317 000 283 000 
Varav avkastning 107 000 77 000 42 600 
Jämfört med lägsta avgiften  -30 800 -64 800 

 
 
 



 
Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt 
och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader 
Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv 
enklare. Läs mer på: www.swedbank.se 
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