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Store kjønnsforskjeller i spareavtaler 

De siste fem årene har andelen av 

kvinner som sparer i aksje– eller 

kombinasjonsfond gjennom spare-

avtale blitt stadig lavere. I 2006 var 

45 % av alle spareavtaler registrert 

på kvinner. Nå, fem år senere, er 

dette redusert til 42 %.  

 Av totalt 706 000 private 

spareavtaler i 2010, er 403 500 

registrert på menn, mens 298 000 

er registrert på kvinner (i tillegg 

kommer 4 500 med ukjent kjønn). 

Det er med andre ord over 100 000 

flere menn enn kvinner som har 

spareavtale i aksjefond og kombina-

sjonsfond. Fra 2009 til 2010 har 

det blitt 30 300 flere kvinner som 

sparer via spareavtaler. I samme 

periode har antall menn med spare-

avtaler har økt med 46 700. 

Totalt sett er antallet spareavtaler i 

Norge nå på knappe 706 000. Det 

er en vesentlig oppgang siden 

2009, men fortsatt ikke helt tilbake 

på toppnivået fra 2007 da antallet 

var knappe 746 000. Enkelte kvittet 

seg altså med spareavtalen sin un-

der og etter finanskrisen, men mer 

enn 9 av 10 nordmenn har blitt sit-

tende gjennom.  

 

 2006 

Den samme tendensen ser vi 

når det gjelder størrelsen på 

det månedlige sparebeløpet. 

I 2010 hadde menn et gjen-

nomsnittlig sparebeløp på 

752 kroner per måned. Det 

er opp 78 kroner siden 2006. 

Til sammenligning sparte 

kvinner i gjennomsnitt for 

575 kroner i 2010 — en øk-

ning på bare 13 kroner siden 

2006.  

 I 2010 sparte altså 

menn i gjennomsnitt 177 

kroner, eller 31 %, mer per 

måned sammenlignet med 

kvinner. Samtidig viser sta-

tistikken at forskjellen øker. 

Fra 2006 frem til 2010 har 

menn økt sitt månedlige spa-

rebeløp med 11,6 %, mens 

kvinner har hatt en økning på 

bare 2,3 %.  

 I samme periode har 

prisveksten vært ca 8 %. Re-

elt sett har derfor kvinners 

sparebeløp gått ned fra 2006 

til 2010.   

Menn sparer 31 % mer enn kvinner 
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Kvinneandelen ned fra 45 % til 42 % 
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