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Fondbarometern har tagits fram i syfte att undersöka svenskarnas sparande, med fokus på fonder. Fondbarometern grundar sig 
på en undersökning som är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SAVR. Under 
perioden 19-24 maj 2021 har sammanlagt 2020 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.
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Sammanfattning 

Fonder är svenskarnas näst mest populära 
sparform. Men trots fondsparandets popularitet är 
det få som känner till fondavgifter och kickbacks.

Enligt vår undersökning placerar majoriteten av 
svenskarna sina pengar i fonder. Det gör fonder 
till den näst vanligaste sparformen efter 
sparkonto – något vi är väldigt glada över. 



Fondsparandets popularitet till trots visar dock 
undersökningen att svenskarnas kunskap om 
fondavgifter är oroväckande låg. Detta trots att 
fondavgiften spelar stor roll för ett långsiktigt 
sparandes vinst. De som har mest kunskap om 
fondavgiften, kickbacks samt hur avgifterna 

fungerar är män och höginkomsttagare – grupper 
som generellt också har högre kännedom om 
fonder överlag.  

Vi ser även demografiska skillnader när det kommer 
till val av sparform: kvinnor och låginkomsttagare 
tycks vara mer benägna än män och höginkomst-
tagare att investera i lågriskprodukter. Exempelvis 
har män och höginkomsttagare oftare sina pengar i 
fonder eller aktier, medan fler kvinnor än män har 
pengar på sparkonton.

Sammantaget ser vi att grupper som generellt sett 
har ett mindre kapital dels har lägre kunskap om 
fonder och fondavgifter, men också att de generellt 
tar lägre risker med sina investeringar.   

Vi anser att det är av yttersta vikt att man inte ska 
behöva vara väldigt kunnig för att kunna unna sig att 
ha en ekonomisk grund att stå på, och att det är upp 
till oss i branschen att ta ansvar för att sprida 
information och kunskap som kan hjälpa svenskarna 
att bli bättre investerare.



AktierSparkonto Fonder

73%
60%

41%

Majoriteten av den svenska befolkningen har 
någon form av sparande idag. Den mest 
populära sparformen står sparkonto för, följt av 
fonder och aktier. 


Fonder är 
svenskarnas näst 
mest populära 

.sparform



Sett till antal sparare är fonder den mest populära 
investeringsformen bland svenskar. Och det kanske 
inte är så konstigt – det är relativt enkelt att komma 
igång, är mindre riskfyllt än aktier och ger oftast 
bättre resultat än att ha pengarna på ett sparkonto.

60% av vuxna 
svenskar har ett 

.fondsparande

Personer med hushållsinkomst under 300 000 kr är minst 
benägna att spara i fonder, medan personer med hushållsinkomst 
över 700 000 kr är mest benägna.

Högutbildade fondsparar i högre utsträckning än lågutbildade.

64%

56%

av de som bor i 
Stockholmsregionen 
har ett fonsparande.

i Norra Sverige-
regionen sparar i 
fonder.



Kvinnor och personer med lägre inkomst har, i 
större utsträckning än män och personer med högre 
inkomst, sitt sparande på ett sparkonto istället för 
att investera dem.

Kvinnor har oftare 
lågrisksparanden 
än män.

Vilka sparformer har du idag?
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Män Låginkomsttagare Höginkomsttagare

Fonder

57%
64%

Detta skulle kunna ha att göra med att fler 
män och höginkomsttagare har ett högre 
finansiellt självförtroende än kvinnor och 
personer med lägre inkomst, men också

för att de generellt har mer kapital – 
och kanske därför vågar chansa mer 
med sina tillgångar.



Majoriteten av fondspararna har hört talas om 
fondavgifter, men kunskapen om vad fondavgifter 
faktiskt innebär är låg. Trots att    av    tror att 
fondavgiften påverkar avkastningen, är det 
förvånansvärt få som faktiskt satt sig in i hur 
fondavgiften fungerar – vilka delar den består av 
och hur den dras från det egna sparandet.

Många känner till 
fondavgiften – få 
vet hur den .fungerar

7 10

92%
har hört talas om 

fondavgifter

48%
vet vad de består av 

(hälften går till fondbolaget,  

hälften till förmedlaren)

Men endast

21%
Och bara

(hur mycket och hur ofta avgiften 

dras från sparandet)
vet hur de fungerar 



Kunskapsnivån skiljer 
sig beroende på 
ålder, kön och 
hushållsinkomst.


I åldersgruppen  har hört talas om fondavgifter, 
medan siffran för åldersgruppen år är 

60+  98% 
18-29 85%.

55%

36%

 av de med hushållsinkomst över 700 000 kr/år vet vad 
fondavgiften består av, medan motsvarande siffra för personer 
med hushållsinkomst under 300 000 kr är .

57% 36% män och  kvinnor vet vilka delar 
fondavgiften består av.



Majoriteten av fondspararna säger att de inte har hört 
talas om kickbacks i fondsammanhang. Kickbacken, också 
kallad fondprovision, brukar utgöra ungefär hälften av 
fondavgiften vilket innebär att den har en stor påverkan 
på det långsiktiga sparandet.

Få känner till kickbacks 
– trots dess stora 

 på vinsten.påverkan

18-29
60+

-åringarna är den grupp som har hört talas om 
kickbacks i störst utsträckning, medan  är den grupp 
där minst personer säger sig känna till begreppet.

38% 16% män och  kvinnor har hört talas om 
kickbacks i fondsammanhang.

26%

35%

 av låginkomsttagare känner till 
kickbacks, medan motsvarande siffra 
bland höginkomsttagare är .

        av SAVRs sparare känner till kickbacks.
Motsvarande siffra för den svenska snittspararen är         .

76%
28%

Hushållsinkomst/år: höginkomsttagare >700' SEK, låginkomsttagare <300' SEK.



Majoriteten har 
fondsparandet på 
en .storbank

68% har sitt fondsparande på en traditionell storbank, 
medan        har det hos en nätbank.


Många väljer att använda sig av flera olika plattformar 
för sitt sparande – ett beteende som än så länge är mer 
vanligt ju längre ner i åldrarna man tittar.


I huvudstadsområdet har  fonder på en nätbank, 
medan motsvarande siffra på landsbygden endast 
är .


51%

28%

47%

34%

 av de med universitetsutbildning fondsparar 
på en nätbank. Motsvarande siffra hos de med 
grundskole/gymnasieutbildning är .


Kvinnor är mer benägna än 
män att ha sitt fondsparande 
på en traditionell storbank 
(  vs )73% 64%

42%



Tidigare var traditionella storbanker det enda sättet 
att spara i fonder – och detta är något som lever 
kvar hos många. I takt med att konkurrensen i 
branschen växer blir också villkoren för spararna 
bättre, varför många skulle kunna tjäna på att se 
över var de har sitt fondsparande.


Det är vanligare att 
unga har fonder på 
en nätbank än att 
äldre har det.

Även här ser vi stora skillnader inom demo-
grafiska grupper, som tillsammans med övrig 
data tyder på att de som generellt har större 
kännedom om investeringar också är mer

öppna för att ha sitt investerade kapital 
på andra plattformar än traditionella 
banker.

Hushållsinkomst <300 000 SEK/år

Har fondsparande hos en nätbank:

61%
18-29 år

25%
60+ år

49%
Män

35%
Kvinnor

42%
Låginkomsttagare

Hushållsinkomst 300 000-699 999 SEK/år

40%
Medelinkomsttagare

Hushållsinkomst >700 000 SEK/år

51%
Höginkomsttagare



På frågan om var man helst får information om hur 
man ska lägga upp sitt fondsparande, säger hälften av 
de tillfrågade att de föredrar att leta upp informationen 
själva.         säger att de gärna vänder sig till bankens 
rådgivare för att få rekommendationer om hur deras 
fondsparande ska läggas upp.

51% letar själva upp 
hur de ska lägga upp 
sitt .fondsparande

51%
32% 
25%

 letar aktivt själv 
av en rådgivare/mäklare på banken 
 från familj/vän/bekant

Frågan ställdes som en flervalsfråga.

38%  
24%

av landsbygdsborna vänder sig gärna till rådgivare, 
medan motsvarande siffra i storstäder bara är .

32%

57%
47%

 av höginkomsttagare letar aktivt information själva, 
medan motsvarande siffra bland låginkomsttagare är .

         av SAVRs sparare tar gärna tips från poddar. 
Motsvarande siffra för den svenska snittspararen är       .

40%
9%

Så får svenskarna helst information 
om hur de ska lägga upp sitt sparande:

Motsvarande siffra för 

kvinnor är 39%39%.

61%
av männen föredrar 

att leta upp information 

på egen hand.



Att       av svenskarna gärna vänder sig till banken 
för att få vägledning kring hur de ska lägga upp sitt 
fondsparande kan vara problematiskt.

3/10 svenskar 
vänder sig gärna till 
bankens rådgivare.

”Risken med kickbacks är att 
man helt enkelt i för stor 
utsträckning driver försäljning 
mot det som är gynnsamt för 
det egna företaget i stället för 
det som är bra för kunden.”

Erik Thedéen, 
Generaldirektör Finansinspektionen

32%

Enligt Finansinspektionen finns risk för 
intressekonflikter i dessa situationer, då 
banker kan tjäna mycket pengar om deras 
kunder väljer fonder med höga fondavgifter 
då detta också innebär höga fondprovisioner. 
Ett sätt för fondsparare att komma runt 

detta skulle kunna vara att få mer 
kännedom, och därmed ett större 
ekonomiskt självförtroende, så att de 
känner sig mogna för att ta egna 
finansiella beslut istället för att förlita 
sig på bankernas vägledning.



Varför man sparar är förstås olika från person till 
person, men generellt är svenskarnas vanligaste 
mål med fondsparandet att ha en buffert för 
oförutsedda händelser.  

Våra fem vanligaste mål med fondsparandet: 
För att ha en buffert  
Till pensionen 
För att det är roligt  
Till nytt boende 
Till barn/barnbarn 

Vårt vanligaste mål 
med fondsparandet: 
en .buffert

71% 
58% 
18% 
18% 
17%

Ju närmare 
pensionsåldern man 
kommer, desto mer 
benägen blir man att 
spara inför den 
stundande pensionen.



Vår data visar att kvinnor i större utsträckning än 
män har praktiska sparmål som buffert och 
pension, medan fler män än kvinnor sparar för 
att de tycker att det är roligt. 

Även detta kan vara ett symtom på att 
kvinnor ofta har lägre inkomst och mindre 
kapital att röra sig med än män – vilket kan 
innebära att de först och främst tar ett

ansvar för “måste-sparandet” är på 
plats, snarare än att investera pengar 
“bara för att”.

Kvinnor har oftare 
mer praktiska 
sparmål än män.

Kvinnor och mäns sparmål 
– skillnaderna:

För att ha en buffert:

74%
Kvinnor

Frågan ställdes som en flervalsfråga

68%
Män

Till en bättre pension:

61%
Kvinnor

55%
Män

För att det är roligt: 

14%
Kvinnor

22%
Män

18%
Kvinnor

18%
Män

17%
Kvinnor

18%
Män

18%
Kvinnor

16%
Män

Till nytt boende:

Till barn/barnbarn: För att resa:



Har du frågor eller funderingar om rapporten? 
Hör gärna av dig till oss på press@savr.com.
 www.savr.com


