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Status på danskernes interesse 
for aktiesparekontoen 

Resumé 

For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte 
Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto, som giver en lavere beskatning af af-
kastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. En befolkningsun-
dersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv godt to måneder efter indførelsen 
af den nye ordning, viser, at 30 pct. af danskerne har hørt om aktiesparekontoen. Indtil 
videre er det dog kun 2 pct. af danskerne, som har oprettet en aktiesparekonto, mens 
yderligere 9 pct. forventer at oprette en. 
 
Det primære formål med at indføre aktiesparekontoen var ifølge Regeringen at styrke 
aktiekulturen i Danmark og få flere til at investere i aktier. Resultaterne i dette notat 
peger dog i en lidt anden retning, da det stort set kun er danskere, som tidligere har 
investeret i aktier og som har et stort kendskab til aktier, som har oprettet en aktiespa-
rekonto. Derudover viser resultaterne også, at blandt dem, som allerede har oprettet el-
ler forventer at oprette en aktiesparekonto, forventer kun fire ud af ti at øge deres inve-
steringer i aktier som følge af den nye lovgivning. På den baggrund må man derfor sam-
tidig forvente, at et flertal af de danskere, som i den kommende tid vil oprette en aktie-
sparekonto, ikke af den grund vil øge deres investering i aktier. 
   

Figur 1: 
Har du hørt om den nye aktiesparekonto, som Regeringen har indført fra 
1. januar 2019? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. 

 
Af: Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik og Jakob Kæstel Madsen, ana-
lysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: marts 2019 
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Hver tiende dansker har oprettet eller forventer at oprette en ak-
tiesparekonto 

To måneder efter ikrafttrædelsen af aktiesparekontoen har 2 pct. af danskerne oprettet 
en aktiesparekonto, mens 9 pct. forventer at gøre det. Sammenlagt betyder det altså, at 
ca. én ud af ti danskere må forventes at oprette en aktiesparekonto i løbet af den nær-
meste fremtid. 
 
Modsat forventer to ud af tre ikke at oprette en aktiesparekonto, mens en femtedel af 
danskerne ikke ved, om de vil oprette en aktiesparekonto eller ej. Baseret på disse tal vil 
et forsigtigt bud derfor være, at vi på længere sigt får mellem 10-15 pct. af danskerne, 
som har oprettet en aktiesparekonto. 
   

Figur 2: Har du oprettet en aktiesparekonto eller forventer du at gøre det? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. 
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Aktiesparekontoen bliver på nuværende tidspunkt kun brugt af 
danskere, som tidligere har investeret i aktier 

Ét af de primære formål med aktiesparekontoen er at styrke investeringskulturen i Dan-
mark og få flere danskere til at interessere sig for og investere i aktier. Regeringen skriver 
selv: ”Der er behov for at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhe-
derne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktieri”. 
 
De foreløbige tal viser dog, at det primært er danskere, som også tidligere har investeret 
i aktier, som har gjort brug af tilbuddet om at oprette en aktiesparekonto. Blandt dan-
skere, som tidligere har investeret i aktier, har hver femte således enten allerede oprettet 
en aktiesparekonto eller har konkrete planer om at oprette en. Det står i skærende kon-
trast til gruppen af danskere, som aldrig selv har investeret penge i aktier. Her har prak-
tisk talt ingen (0,2 pct.) oprettet en aktiesparekonto. Der er dog 5 pct. i denne gruppe 
som angiver, at de forventer at oprette en aktiesparekonto på et tidspunkt. 
   

Figur 3: 
Andelen af danskerne, som har oprettet eller forventer at oprette en ak-
tiesparekonto fordelt på om de tidligere har investeret i aktier. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (har investeret i aktier) = 863, n (har aldrig investeret i aktier) = 1093. Spørgsmålet er kun besvaret af 

personer, som enten har oprettet en aktiesparekonto eller forventer at gøre det. Kategorierne på x-aksen er ba-

seret på følgende spørgsmål: ”Har du nogensinde investeret nogle af dine egne penge i aktier? Du bedes se 

bort fra pensionsmidler, som din pensionskasse har investeret for dig”. 
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Indtil videre er det primært danskere med et middelstort eller 
stort kendskab til aktier og aktiekurser, som har oprettet en ak-
tiesparekonto 

Figuren nedenfor fortæller samme historie som Figur 3; det er de danskere, som i forve-
jen har investeret i aktier og har kendskab til aktier, som har gjort brug af aktiespare-
kontoen. Det er tydeligt, at interessen for aktiesparekontoen er markant højere jo større 
kendskab til aktier. Eksempelvis har hele 22 pct. af danskerne med stort kendskab til 
aktier allerede oprettet en aktiesparekonto, mens det for danskere med lavt kendskab 
(1 og 2 på skalaen nedenfor) er mindre end én pct. som har oprettet en aktiesparekonto 
på nuværende tidspunkt. 
 
Da ordningen stadigvæk er forholdsvis ny, giver det god mening, at det primært er de 
aktieinteresserede danskere, som har oprettet en aktiesparekonto. De har haft kend-
skab til indførelsen af aktiesparekontoen i længere tid, og har givetvis haft nemmere ved 
at se fordelene ved at oprette den. Ikke desto mindre var ét af de vigtigste formål med 
indførelsen af aktiesparekontoen, at den skulle få flere danskere til at investere i aktier. 
Indtil videre tyder meget på, at den målsætning ikke er blevet indfriet. 
   

Figur 4: 
Andelen af danskerne, som har oprettet eller forventer at oprette en ak-
tiesparekonto fordelt på overordnet kendskab til aktier. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (1 – lavt kendskab) = 1.030, n (2) = 283, n (3 – middel) = 451, n (4) = 134, n (5 – stort kendskab) = 45. 

 
Tabellen herunder giver et overordnet indblik i, hvilke andre grupper i den danske be-
folkning, som har taget aktiesparekontoen til sig. Den typiske bruger af aktiesparekon-
toen er en mand, der arbejder som selvstændig, har en lang videregående uddannelse 
og en høj indkomst. Derudover er det også interessant at bemærke, at unge studerende 
også har vist en betydelig interesse i aktiesparekontoen. 
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Tabel 1: Har du oprettet en aktiesparekonto eller forventer du at gøre det? 

 Ja Nej Ved ikke N 

Alle 11% 68% 20% 2003 

Mand 17% 63% 20% 989 

Kvinde 6% 74% 21% 1014 

18-29 år 19% 63% 19% 384 

30-39 år 14% 64% 22% 297 

40-49 år 14% 65% 21% 354 

50-59 år 9% 68% 24% 331 

60+ år 6% 76% 18% 638 

Region Hovedstaden 13% 69% 18% 632 

Region Sjælland 11% 68% 21% 291 

Region Syddanmark 10% 68% 22% 424 

Region Midtjylland 13% 68% 19% 451 

Region Nordjylland 6% 68% 26% 207 

Selvstændig (inkl. freelance) 21% 56% 24% 70 

Fuldtid – min. 30 timer ugentligt 14% 65% 21% 868 

Deltid – maks. 30 timer ugentligt 13% 72% 15% 238 

Studerende - men har ej studiejob 21% 55% 25% 111 

Pensionist (inkl. efterløn) 5% 76% 19% 578 

Arbejdssøgende 6% 66% 28% 81 

Folkeskole 7% 71% 22% 505 

Gymnasial uddannelse 17% 63% 20% 196 

Erhvervsuddannelse 10% 69% 21% 624 

Kort videregående uddannelse 8% 70% 22% 126 

Mellemlang videregående uddannelse 13% 67% 21% 373 

Lang videregående uddannelse 21% 68% 11% 163 

Den offentlige sektor 11% 70% 19% 371 

Den private sektor 16% 65% 20% 695 

0-100.000 kr. 19% 57% 24% 107 

100.001-200.000 kr. 7% 78% 15% 195 

200.001-300.000 kr. 8% 72% 21% 293 

300.001-400.000 kr. 7% 73% 20% 305 

400.001-500.000 kr. 11% 73% 16% 185 

500.001-600.000 kr. 13% 66% 21% 131 

600.001-700.000 kr. 21% 60% 19% 122 

700.001-800.000 kr. 14% 73% 14% 104 

800.001-900.000 kr. 25% 63% 13% 71 

900.001-1.000.000 kr. 23% 65% 13% 39 

1.000.001 kr. eller mere 28% 50% 22% 59 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. Kategorierne ”Ja, jeg har allerede oprettet en aktiesparekonto” og ”Ja, jeg forventer at oprette 

en aktiesparekonto, men har ikke fået det gjort endnu” er slået sammen i kolonnen ”Ja” i denne tabel for over-

blikkets skyld. Tabellen indeholder kryds på køn, alder, region, beskæftigelsesstatus, uddannelse, sektor og år-

lig husstandsindkomst. 
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Aktiesparekontoen øger kun aktieinvesteringerne i fire ud af ti 
tilfælde 

Et andet centralt spørgsmål omkring aktiesparekontoen er, om den får danskerne til at 
investere flere penge i aktier, end de ellers ville have gjort, hvis ikke de havde adgang til 
en aktiesparekonto. 
 
Spørger man de 11 pct. af danskerne, som enten har oprettet en aktiesparekonto eller 
forventer at gøre det, så svarer fire ud af ti, at de forventer at investere flere penge i 
aktier som følge af den nye aktiesparekonto, end de ellers ville have gjort. Modsat svarer 
lige godt halvdelen, at de ikke forventer at hæve deres investeringer i aktier som følge af 
et nye tiltag. 
 
Hvis man omregner de 40 pct. i figuren nedenfor til hele befolkningen, svarer det til, at 
ca. fem pct. af den voksne danske befolkning vil øge deres investeringer i aktier som 
følge af den nye aktiesparekonto. Modsat må man derfor også forvente, at et flertal af 
de danskere, som opretter en aktiesparekonto i den nærmeste fremtid, ikke vil hæve 
deres investeringer i aktier som følge af den nye aktiesparekonto i forhold til deres nu-
værende investeringsniveau. 
   

Figur 5: 
Forventer du at investere flere penge i aktier end du ellers ville have gjort, 
hvis du ikke havde adgang til en aktiesparekonto? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 228. Spørgsmålet er kun besvaret af personer, som enten har oprettet en aktiesparekonto eller for-

venter at gøre det. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 13. marts 2019. 
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en nationalt repræsentativ befolk-
ningsundersøgelse med 2.003 voksne danskere over 18 år. Data er eftervægtet på køn, 
alder og region, hvilket sikrer en fordeling i stikprøven på disse variable, som matcher 
fordelingen i populationen. Den maksimale stikprøveusikkerhed med ca. 2.000 respon-
denter er +- 2,2 procentpoint. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen 
på jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående iværksætteri og risikovillig kapital kan ske til chefkonsulent 
Jasmina Pless på jpl@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6195. 
 
 
 

i https://www.regeringen.dk/nyheder/erhvervs-og-ivaerksaetter-aftale/aktiesparekontoen/ 

NOTER 
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