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Fondbarometern 
En undersökning om svenska folkets syn på börsen och fondsparande från  
SBAB Bank • nr 2 18 april 2013 
 
Risken har ökat men spararna tror ändå på fortsatt börsuppgång. Intresset för att 
placera i Afrika sikt slår både USA, Europa och Latinamerika på fingrarna. 
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Maria Landeborn är privatekonom  
på SBAB.  
 
Telefon: 0766-447 881  
Epost: maria.landeborn@sbab.se

Fondbarometern 
Spararna är optimistiska till att placera pengar på 
börsen. Sju av tio tror börsen fortsätter stiga över 
sommaren, och att uppgången hamnar i intervallet 0-5 
procent. Samtidigt upplever var tredje person att 
risken har ökat sedan årsskiftet. 

Hur börsen går och hur hög risken är gör tydliga 
avtryck på svenska folkets fondsparande. Hög risk 
och en fallande börs gör att spararna väljer 
sparkonton och räntefonder. En stark och stabil börs 
får pengarna att strömma in i aktiefonder istället.  

Ska man placera pengar på börsen på lång sikt tycker 
21 procent att ett ”globalt” sparande är det bästa valet. 
Det är en ökning med fyra procentenheter sedan i 
januari. Asien minskar mest av alla regioner i 
popularitet med fyra procentenheter.  

Det är också tydligt att det finns ett stort intresse för 
att placera i Afrika på lång sikt. Sex procent pekar ut 
Afrika som det bästa valet, vilket slår intresset för 
både USA, Europa, Latinamerika, Ryssland och 
Östeuropa.  

Fler tycker att det är viktigt att se över vilka fonder 
man valt jämfört med i början av året. Mer än var 
tredje person planerar att se över sina fonder den 
närmaste tiden, en ökning med sex procentenheter 
sedan i januari. Väsentligt färre planerar dock att öka 
på sitt fondsparande nu jämfört med i januari. 
Nedgången är hela åtta procentenheter. 

Amorteringsviljan har minskat. Andelen som skulle 
använda en oväntad inkomst på 10 000 kronor till att 
minska på lån har sjunkit från 15 till 11 procent sedan 
årsskiftet. Istället skulle fler placera pengarna i fonder, 
aktier eller i madrassen. 
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Börsuppgång väntas över sommaren  

2013 startade starkt med en börsuppgång på runt tio 
procent. Sedan dess har börsen fallit tillbaka något 
men kurserna står fortfarande högre än vid årsskiftet. 

Det närmsta halvåret väntar sig sju av tio att börsen 
kommer att fortsätta stiga.  

 54 procent tror att uppgången blir 0-5 procent  

 10 procent tror att börsen stiger 6-10 procent 

 Tre procent tror på en kraftig uppgång på mer 
än tio procent 

 

Var tredje är negativ  

Var tredje person tror att det kommer en rekyl på 
börsen efter den starka starten på året.  

Bland de som är negativa till börsen tror de flesta att 
nedgången stannar i intervallet 0-5 procent. Totalt sju 
procent tror att nedgången blir större än så. 

 

Män mer optimistiska än kvinnor 

Männen är betydligt mer positiva än kvinnorna till 
börsen.  

 74 procent av männen väntar sig en uppgång 
och 26 procent en nedgång 

 61 procent av kvinnorna tror på uppgång och 
39 procent på nedgång 

  

Sju av tio tror på fortsatt börsuppgång 

Hur tror du att börsen kommer att gå de närmaste 
sex månaderna?  
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Var fjärde upplever att risken på börsen ökat 

Det är högre risk att placera i aktier och aktiefonder 
idag än vid årsskiftet. 

 En av fyra tycker att läget på börsen är mer 
riskfyllt nu än för tre månader sedan 

 En av tio tycker att det känns säkrare 

 Ungefär hälften upplever risken som 
oförändrad 

Framför allt tycker åldersgruppen 36-55 år att börsen 
känns mer riskfylld nu. Där är andelen som upplever 
risken som högre 30 procent.  

Fler kvinnor än män upplever att risken ökat, andelen 
är 27 respektive 21 procent.  

 

 

 

   

Risken på börsen har ökat sedan årsskiftet 

10% 

46% 

24% 
21% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Det känns
säkrare

Ungefär som
förut

Det känns
mer riskfyllt

Vet inte

Om du jämför med läget för tre månader sedan, hur 
riskfyllt upplever du att det är att placera pengar i aktier 
just nu? 
 



 
 
 

 

SBAB • 18 APRIL 2013 5 FONDBAROMETERN NR 2 2013 

 

Helst väljer vi att placera pengarna globalt  

Kanske har den ökade risken på börsen gjort att fler 
anser att det är bättre att sprida ut sparpengarna över 
hela världen. 

I april ökade andelen som tror att det bästa valet är att 
placera globalt under de kommande 5-10 åren med 
fyra procentenheter till 21 procent.  

Andelen som tror på Asien minskade lika mycket till 
14 procent.  

 

… men Afrika lockar allt fler sparare 

Afrika är en region som allt oftare pekats ut som en 
framtida vinnare bland tillväxtmarknaderna.  Det syns 
också på svenska folkets val. Sex procent tror att 
Afrika är den bästa investeringen på lång sikt, vilket 
slår både USA, Europa, Latinamerika, Ryssland och 
Östeuropa.   

 Sex procent tror på Afrika på lång sikt, en 
uppgång med två procent sedan i januari 

 Bland männen är andelen 10 procent, bland 
kvinnorna bara lite mer än två procent 

 

Väldigt få tror på Latinamerika och USA 

De regioner som får lägst andel av rösterna är USA 
och Latinamerika. Endast två procent tror på 
respektive region. Att spararna tycks sky USA kan 
hänga samman med den långdragna ekonomiska 
krisen. 

 

Förvånansvärt många är osäkra 

Andelen som svarar ”vet inte” på frågan om var man 
tror att det är bäst att placera pengarna är 
anmärkningsvärt hög. Var fjärde person är osäker och 
vill inte peka ut någon region.   

 

 

  

Stort intresse för placeringar i Afrika 

I vilket land eller region tror du att det är bäst att 
fondspara på lång sikt (5-10 år)? 
 
Skillnad mellan första och andra kvartalet 2013. 
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Var tredje planerar att se över sina fonder 

Andelen som tänker se över sina fonder ökade med 
sex procentenheter till 35 procent under första 
kvartalet. Mer än var tredje person anser med andra 
ord att det finns anledning att se över vilka fonder man 
valt.  

Andelen som inte fondsparar och som inte är 
intresserade av att börja heller ökade till 25 procent.  

Den största förändringen skedde i andelen som avser 
att spara mer den närmsta tiden. Andelen som avser 
att öka sitt fondsparande minskade med åtta 
procentenheter till 14 procent.  

 

  

Fler planerar att se över sina fonder 

Vad har du för planer för ditt fondsparande den 
närmsta tiden? 
 
Skillnad mellan första och andra kvartalet 2013.  
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Sparkontot är förstahandsvalet för en av två 

När det handlar om att placera 10 000 kronor i ett år 
väljer varannan person sparkontot. Vill man vara 
säker på att pengarna inte har minskat i värde är det 
ett klokt val, förutsatt att man väljer ett sparkonto med 
en bra ränta förstås. 

Andelen som skulle använda pengarna till att 
amortera har minskat sedan den förra 
Fondbarometern genomfördes i januari. Fyra 
procentenheter färre skulle amortera på lån nu jämfört 
med det första kvartalet. 

 Fyra procentenheter färre amorterar 

 En procentenhet fler väljer sparkontot 

 En procentenhet fler väljer aktier respektive 
fonder 

 En procentenhet fler skulle lägga pengarna i 
madrassen 

 

Kvinnor väljer sparkontot, männen fonder och 
aktier 

Det skiljer en del mellan kvinnor och mäns inställning 
till risk. Bland kvinnorna är andelen som skulle placera 
10 000 på sparkontot 57 procent, och bland männen 
37 procent.  

Männen väljer i betydligt högre grad fonder och aktier. 
Andelen är 41 procent bland männen jämfört med 24 
procent bland kvinnorna.  

 

 

  

Färre skulle amortera om de fick 10 000 kr 

Om du idag får 10 000 kronor i handen att spara under 

ett år, var placerar du dem då? 

20% 

12% 

47% 

4% 

11% 

6% 

0% 20% 40% 60%

I fonder

I aktier

På sparkontot

I madrassen

Jag amorterar

Vet inte

1% 

1% 

1% 

1% 

-4% 

1% 

-6% -4% -2% 0% 2%

I fonder

I aktier

På sparkontot

I madrassen

Jag amorterar

Vet inte

Om du idag får 10 000 kronor i handen att spara under 
ett år, var placerar du dem då? 
 
Skillnad mellan första och andra kvartalet 2013 



 
 
 

 

SBAB • 18 APRIL 2013 8 FONDBAROMETERN NR 2 2013 

 

Undersökningen har genomförts under perioden 4-10 
april 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av 
CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank.  

1020 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. 
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