
 

Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening 

(VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavta-

ler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen 

er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselska-

pene i foreningen. En spareavtale er regelmessig spa-

ring i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bank-

konto, normalt månedlig. Tallene fra undersøkelsen er 

hentet inn pr 31.12.2018. 

 

Siden første undersøkelse i 2006, har årlig tegning 

gjennom spareavtaler i aksjefond og kombinasjons-

fond gått fra 4,4 til 10,4 milliarder kroner ved inngang-

en til 2019.  

Det ble opprettet hele 52.310 nye spareavtaler i fond i fjor. Det månedlige 

sparebeløpet økte med 44 kroner til 958 kroner i snitt. 38 prosent av 

spareavtalene (347.893 avtaler) gikk gjennom en aksjesparekonto.    

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

 

 

Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet per 

spareavtale har økt fra 914 kroner ved utgangen av 

2017 til 958 kroner ved utgangen av 2018.   

… og i snitt 958 kroner per avtale 905.292 spareavtaler... 

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

 

 

Totalt hadde norske privatpersoner  905.292 spareav-

taler i aksje- og kombinasjonsfond ved utgangen av 

2018. Det er en økning på 52.310 avtaler (6 prosent) 

fra året før.  

 
 

52.300 nye spareavtaler i fond  
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Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp øker med alders-

gruppene.  

 

Det er aldersgruppen (15-24 år) som har økt det må-

nedlige sparebeløpet mest det siste året, fra 510 kro-

ner ved utgangen av 2017 til 549 kroner ved utgangen 

av 2018 — en økning på 7 prosent.   

 

Den eldste aldersgruppen (60+ år) sparer mest per 

måned, med et snitt på 1187 kroner.  

Sparer mer per måned 

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-

59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten 

av antallet spareavtaler.  

 

Aldersgruppen 25-39 år har hatt den prosentvise størs-

te økningen i antall spareavtaler det siste året. Denne 

gruppen er registrert med 23.717 flere spareavtaler 

enn året før, tilsvarende en økning på 12 prosent. De 

mellom 40-59 år har startet 28.130 nye spareavtaler i 

2018, en økning på 7 prosent.    

Høsten 2017 ble aksjesparekontoen (ASK) lansert. 

Ved inngangen til 2019 var 347.893 spareavtaler, 

tilsvarende 38 prosent av alle spareavtaler, flyttet inn 

på en aksjesparekonto. 

 

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig månedlig spa-

ring er noe høyere innenfor ASK-ordningen enn uten-

for. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp gjennom 

aksjesparekonto var 1033 kroner, mens snittet utenfor 

ordningen var 908 kroner.  

 
 

Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp, aldersfordelt 

Størst økning for de mellom 25-39 år 
Antall spareavtaler, aldersfordelt 

Sparer mer innenfor ASK-ordningen 
Antall spareavtaler 
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Aksjesparekonto 

Gj.sn. månedlig sparebeløp 



 

Fortsatt store kjønnsforskjeller i bruk av spareavtaler 

Menn har både flere spareavtaler enn kvinner og de 

sparer mer hver måned. Menn sparer i snitt 226 kro-

ner mer enn kvinnene hver måned.   

 

Menn står nå for 62 prosent av nordmenns totale 

tegning gjennom spareavtaler, mot kvinners 38 pro-

sent.  

 

I årene siden målingene startet i 2006 har menn økt 

sitt månedlige sparebeløp per avtale med 383 kroner 

(57 prosent) i snitt. Kvinnene har økt snittbeløpet per 

spareavtale med 269 kroner (48 prosent) fra 2006 til 

utløpet av 2018. 

 

Totalt tegner nordmenn hver måned aksje– og kombi-

nasjonsfond for 864 millioner kroner gjennom spare-

avtaler.   

 

Kilde: Verdipapirfondenes forening 

Antall spareavtaler 

 

– Den beste formen for langsiktig sparing  

 
– Vi har sett en kraftig vekst i antall spareavtaler blant 
nordmenn det siste året, med over 50.000 nyopprettede 
spareavtaler, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende 
direktør i Verdipapirfondenes forening.  
 
– Vi mener en fast månedlig spareavtale i aksje– og kom-
binasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig 
sparing. Ved å spre investeringene dine i aksjemarkedet 
over tid, reduserer du risikoen for å investere på «feil» 
tidspunkt. Med fast automatisk trekk fra bankkontoen din 
hver måned, går sparingen av seg selv uten at du trenger 
å tenke på det.  

Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp 

Adm.dir. i VFF, Bernt S. Zakariassen. 
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