
 

 

 ANALYSENOTAT 

  

Stort potentiale for at 
udbrede aktiesparekontoen 

Resumé 

Med opbakning fra Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indførte den tidligere VLAK-
regering 1. januar 2019 en aktiesparekonto, som skulle gøre det nemmere og mere at-
traktivt for danskerne at investere i aktier. Aktiesparekontoen giver lavere beskatning af 
afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. 
 
Dansk Erhverv har i forbindelse med, at aktiesparekontoen snart kan fejre ét års fød-
selsdag, undersøgt kendskabet til og brugen af aktiesparekontoen. Tallene viser, at; 
 

• 33 pct. af danskerne kender til muligheden for at oprette en aktiesparekonto 
• 1,1 pct. har oprettet en aktiesparekonto. Det svarer til ca. 50.000 danskerei. 
• 10 pct. af danskerne forventer at oprette en aktiesparekonto, men har ikke fået 

det gjort endnu. Det svarer til ca. 470.000 danskere. 
 
Analysen viser også, at kendskab til og interesse for aktiesparekontoen er markant 
større blandt mænd end kvinder. Det stemmer fint overens med andre tal i undersøgel-
sen, som viser, at der er betydeligt flere mænd end kvinder, som investerer i aktier. 
 
Særligt to barrierer er skyld i, at flere danskere endnu ikke har oprettet en aktiespare-
konto. For det første har de svært ved at vurdere, om det er en økonomisk gevinst for 
dem. For det andet ved mange ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de gerne vil have 
oprettet en aktiesparekonto. 
 
Endelig viser analysen, at der er brug for et generelt løft af den danske aktieinvesterings-
kultur. Dansk Erhverv har zoomet ind på danskere med frie midler (dvs. indeståender på 
personlige bankkonti på mere end 100.000 kr.), som må forventes at være målgruppen 
for aktieinvestering. Konklusionen er, at det generelle kendskab til aktier er lavt, og at 
målgruppen sjældent snakker med venner, kollegaer og familie om aktier. I en tid med 
meget lave renter, hvor indeståender på almindelige bankkonti intet afkast giver, bør 
aktieinvestering være et relevant alternativt for langt flere danskere. 
 
 

 

 

Af: Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik og Jakob Kæstel Madsen, ana-
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Kun 1 ud af 3 danskere har kendskab til aktiesparekontoen 

Aktiesparekontoen kan snart fejre 1-års fødselsdag, men selvom muligheden for at op-
rette en aktiesparekonto har været tilgængelig i en længere periode nu, så er kendskabet 
ikke imponerende. Tallene viser, at det kun er hver tredje dansker, som har hørt om mu-
ligheden for at oprette en aktiesparekonto. Dykker man længere ned og ser på dansker-
nes kvalificerede kendskab, dvs. andelen af danskerne, som kender til indholdet af ord-
ningen om aktiesparekontoen, er det kun 8 pct. af danskerne, som ikke blot har hørt om 
muligheden, men som også kender til indholdet af den. Det vil samtidig sige, at 25 pct. 
af danskerne har hørt om ordningen uden at vide, hvad den går ud på. 
 
Sammenligner man med tal fra marts 2019, hvor Dansk Erhverv senest målte danskernes 
kendskab til aktiesparekontoen, så er kendskabet nogenlunde uændret. Kendskabsgra-
den er steget fra 30 pct. til 33 pct.  
   

Figur 1: 
Har du hørt om muligheden for at oprette en aktiesparekonto, som den 
tidligere regering indførte 1. januar 2019? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n (marts 2019) = 2.003. n (december 2019) = 1.005. 
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Der er en interessant forskel på kendskabsgraden mellem mænd og kvinder, som illu-
streret i figuren nedenfor. Kendskabsgraden til muligheden for at oprette en aktiespare-
konto er 43 pct. for danske mænd, mens den er helt nede på 23 pct. for danske kvinder. 
Der er dermed en betydelig forskel på mænds og kvinders kendskab til muligheden for 
at oprette en aktiesparekonto. 
   

Figur 2: 
Har du hørt om muligheden for at oprette en aktiesparekonto, som den 
tidligere regering indførte 1. januar 2019? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 1.005. n (mand) = 496, n (kvinde) = 509. 
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50.000 har allerede oprettet en aktiesparekonto – og potentialet 
for flere oprettelser er stort 

Danskerne har det seneste års tid haft mulighed for at oprette en aktiesparekonto i deres 
bank. Tal fra januar 2020 viser, at lige ca. 50.000 danskere har oprettet en aktiespare-
konto. 
 
Dansk Erhverv har undersøgt, hvor mange danskere, som endnu ikke har oprettet en 
aktiesparekonto, men som forventer at gøre det. Tallene viser, at hver tiende dansker 
gerne vil oprette en aktiesparekonto, men at de ikke har gjort det endnu. Blandt de dan-
skere, som forventer at oprette en aktiesparekonto, har ca. tre ud af fire allerede penge 
investeret i aktier. 
 
Omregner man de 10 pct. til antal danskere, svarer det til ca. 470.000 danskere, hvilket 
er liger knap ti gange så mange, som har en aktiesparekonto i dag. Der er givetvis mange 
af disse, som aldrig får oprettet en aktiesparekonto, men det giver en god indikation af 
det potentiale, der stadigvæk er for at få flere danskere til at oprette en aktiesparekonto. 
   

Figur 3: 
Andelen af danskerne, som gerne vil oprette en aktiesparekonto, men 
som ikke har fået det gjort endnu. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n (marts 2019) = 2.003. n (december 2019) = 1.005. 
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Ligesom de danske mænd havde markant større kendskab til muligheden for at oprette 
en aktiesparekonto, forventer langt flere mænd og kvinder også at oprette en aktiespa-
rekonto, selvom de ikke har gjort det endnu. 
 
14 pct. af de danske mænd forventer at oprette en aktiesparekonto, selvom de ikke har 
gjort det endnu. Det tilsvarende tal for danske kvinder er 7 pct., mens det samlede tal 
for alle danskere er 10 pct., som vi også så ovenfor. 
   

Figur 4: 
Andelen af danskerne, som gerne vil oprette en aktiesparekonto, men 
som ikke har fået det gjort endnu fordelt på køn. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 1.005. n (mand) = 496, n (kvinde) = 509. 
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Der er brug for mere information om fordelene ved en aktiespa-
rekonto 

Tidligere har vi dokumenteret, hvordan en lang række danskere gerne vil oprette en ak-
tiesparekonto, men endnu ikke har fået det gjort. Spørger man de danskere, som forven-
ter at oprette en aktiesparekonto, hvorfor de endnu ikke har gjort det, er der to primære 
barrierer. 
 
For det første angiver hver tredje, at de har svært ved at vurdere, om oprettelse af en 
aktiesparekonto er en økonomisk gevinst for dem. Det kan virke overraskende, da aktie-
sparekontoen bør være en økonomisk gevinst for alle, der investerer i aktier. Som tidli-
gere vist gælder det for ca. tre ud af fire af dem, som angiver, at de gerne vil oprette en 
aktiesparekonto, men endnu ikke har fået det gjort. Et bredt flertal i Folketinget har be-
sluttet at hæve loftet på aktiesparekontoen til 100.000 kr. Det bør give endnu bedre 
vished blandt danskerne for, at aktiesparekontoen er en økonomisk gevinst for alle, der 
investerer i aktier. 
 
Den anden markante barriere handler om, at danskerne ikke ved, hvordan de skal 
komme i gang med at oprette en aktiesparekonto. Tal fra Finans Danmarks bankmed-
lemmer viser, at der pr. 1. maj 2019 var 76 ud af 80 medlemmer, som tilbød oprettelse af 
aktiesparekontoii. Der er altså rig mulighed for, at danskerne kan tage kontakt til deres 
banker, som kan hjælpe dem med at oprette en aktiesparekonto.  
   

Figur 5: 
Hvorfor har du ikke fået oprettet en aktiesparekonto endnu på trods af, 
at du gerne vil? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 105. Det kun danskere, som har angivet, at de gerne vil gerne oprette en aktiesparekonto, men endnu 

ikke har fået det gjort, som har fået dette spørgsmål. 
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Den danske aktieinvesteringskultur skal have et løft 

Med opbakning fra Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indførte den tidligere VLAK-
regering blandt andet aktiesparekontoen for at styrke aktieinvesteringskulturen i Dan-
mark. Danmark halter fx klart efter vores svenske naboer, når det kommer til aktieinve-
stering. Selvom danskerne og svenskerne investerer nogenlunde lige meget i enkeltstå-
ende aktier, så er svenskerne langt overlegne, når man ser på investeringer i fonde eller 
investeringsforeningeriii.  
 
I figuren nedenfor har vi spurgt danskere med frie midler til at investere i aktier, hvorfor 
de ikke gør det. Frie midler er her defineret som min. 100.000 kr. i indeståender på per-
sonlige bankkonti. Den største barriere er, at de ikke ved, hvordan de skal komme i gang. 
Det er dermed det samme billede som for aktiesparekontoen. Der er behov for at styrke 
interessen og kendskabet til investeringer. Her spiller banker og myndigheder også en 
rolle i forhold til at informere om, hvordan man kommer i gang med at investere i aktier. 
 
Derudover angiver hver fjerde, at de ikke har økonomisk overskud til at investere. Det er 
nok mere en oplevelse end fakta, da alle de adspurgte i figuren nedenfor har indeståen-
der på mere end 100.000 kr. Set i lyset af de meget lave renter, som vi har på nuværende 
tidspunkt, bør aktieinvestering være en relevant mulighed for alle danskere med mere 
end 100.000 kr. på deres bankbog. 
   

Figur 6: Hvorfor har du aldrig investeret penge i aktier? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 67. Det kun danskere, som aldrig har investeret i aktier og som har frie midler til at investere i aktier 

(dvs. mere end 100.000 kr. på deres personlige bankkonti), der fremgår af figuren ovenfor. 
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Et andet tegn på, at den danske aktieinvesteringskultur har brug for et løft, er, at kun 
få danskere snakker om aktier og aktieinvestering med familie, kollegaer og venner. Fi-
guren nedenfor viser, at det kun er 24 pct. af danskerne, som snakker om aktier med 
deres venner, kollegaer og familie i løbet af en typisk måned. Derudover viser figuren, 
at tre ud af ti danskere aldrig snakker om aktier og aktieinvestering med venner, kolle-
ger og familie.  
 
Interessen for aktier kan naturligvis være begrænset af, at man ikke har (eller forventer 
at få) frie midler til at investere i aktier. Men kigger man bare på danskere med frie 
midler (defineret som indeståender på personlige bankkonti for mere end 100.000 kr.) 
er billedet ikke mærkbart anderledes. Selv i denne gruppe er det kun 35 pct. af dan-
skerne, som snakker om aktier med familie, venner eller kolleger i løbet af en typisk 
måned, mens hele 24 pct. aldrig snakker om aktier på trods af, at disse mennesker har 
frie midler, som de kan investere. Det kan undre ud fra samme argument som ovenfor; 
når renterne er meget lave, bør interessen for investering i aktier blive tilsvarende 
større. 
   

Figur 7: 
Hvornår har du senest talt med dine venner, kollegaer eller familie om 
aktier? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n (alle danskere) = 1.005. n (danskere med frie midler) = 212. Det er kun danskere, som har frie midler (dvs. 

mere end 100.000 kr. på deres personlige bankkonti), som regnes med i den nederste søjle i figuren. 

 
Den manglende interesse for investering i aktier giver sig også udslag i, at halvdelen af 
danskerne med frie midler ved meget lidt om aktier, hvilket også kan være en barriere 
for at begynde at investere i aktier.  
  

17%

11%

18%

13%

10%

11%

8%

7%

12%

15%

24%

30%

10%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Danskere med frie midler (mere end 100.000 kr.
på personlige bankkonti)

Alle danskere

Indenfor den seneste uge Indenfor den seneste måned

Indenfor de seneste 6 måneder Indenfor de seneste 12 måneder

Længere tid siden end 12 måneder Aldrig

Husker ikke



 

Stort potentiale for at udbrede aktiesparekontoen  / Dansk Erhverv   •   januar 2020 9 
 

   

Figur 8: 
På en skala fra 1-5, hvor stort et kendskab har du til aktier og aktiekur-
ser? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 212. Det er kun danskere, som har frie midler (dvs. mere end 100.000 kr. på deres personlige bank-

konti), som fremgår af figuren. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 17. januar 2020. 
  
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse af danskernes kendskab til aktiesparekontoen. Norstat har spurgt 1.000 dan-
skere, som afspejler den danske befolkning på variablene køn, alder og region. Den 
maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.000 respondenter er +- 3,1 
pct. point. Usikkerheden er naturligvis større i de tabeller eller figurer, som bygger på 
mindre end 1.000 respondenter. 
 
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 på tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående aktiesparekontoen og iværksætteri generelt kan ske til chef-
konsulent for iværksætterpolitik Jasmina Pless på jpl@danskerhverv.dk eller på tlf. 
3374 6195. 
 
 

i Tallet stammer fra en rundspørge blandt bankerne foretaget af Finans Danmark pr. 1. januar 2020. 

ii https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SAU/bilag/64/2107819.pdf 

iii https://blog.june.dk/2019/04/08/hvorfor-er-svenskerne-bedre/ 

Noter 
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