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Forbrugerpanelet om ”Investeringsforeninger” 

Aktier er den type værdipapirer, som de fleste forbrugere har købt, efterfulgt af obligationer, 

mens det i sammenligning kun er hver femte, som har erfaring med 

investeringsforeningsbeviser, mens mere end hver tredje (39%) ingen erfaring har med nogle 

af de tre typer værdipapirer. 

Lidt over halvdelene har købt deres værdipapirer for såkaldt frie midler, f.eks. indestående på 

løn- eller opsparingskonto, som ikke var øremærket til pensionsopsparing. Mens en tredjedel 

har købt dem for pensionsmidler, enten egen opsparing i bank eller via 

arbejdsmarkedspension. 

Omkring hver anden, som har investeret i et eller flere af de tre typer værdipapirer, ved ikke, 

hvor stort et årligt afkast de p.t. forventer, men adspurgt om deres risikovillighed (hvilke af tre 

afkast de ville foretrække af 100 kr.), foretrækker flertallet mellem 2 - 8% i afkast. 

 

Flertallet af nuværende eller tidligere ejere af investeringsforeningsbeviser, blev præsenteret 

for idéen af deres bank, og har primært foretaget investeringen for at sprede deres risiko. 

  

Tæt på tre ud af fire (71%) fik rådgivning af deres bank i forbindelse med deres køb af 

investeringsforeningsbeviser, og vurderede generelt denne rådgivning som meget eller 

nogenlunde grundig. Alligevel ved næsten halvdelen (46%) ikke, om banken modtog 

provision for at anbefale dem denne investering, og en tilsvarende andel tror ikke, at der er 

nogen omkostninger forbundet ved at eje investeringsforeningsbeviser.  

 

For de flertallet – og uanset om de er blevet rådgivet eller ej – er det da også en 

overraskelse at få at vide, at bankerne modtager provision fra investeringsforeninger hvert år 

– uanset om deres investeringsforeningsbeviser er købt på egen hånd (f.eks. via netbank) 

eller som følge af rådgivning fra banken i forbindelse med købet. 

Ydermere er kendskabet til bankens løbende provisionsberegning tilsyneladende mindre 

kendt blandt de respondenter, som rent faktisk modtog rådgivning fra banken i forbindelse 

med købet end blandt dem, som handlede på egen hånd. 

Uanset om de kendte til bankernes praksis hermed finder næsten to ud af fem (38%) ejere af 

investeringsforeningsbeviser dog under ingen omstændigheder det rimeligt, at banken 

løbende tager del i kundernes afkast, mens en tilsvarende andel (40%) synes kun, at denne 

praksis er rimelig, hvis banken rent faktisk også bistår med løbende rådgivning.  

 

91% har aldrig hørt om hjemmesiden www.ifr.dk, og derfor heller ikke besøgt den.  

 

 

Undersøgelsen er gennemført i uge 6 - 9 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 935 

danske forbrugere over 18 – 80 år. Data er vejet på dimensionerne alder, køn, geografi og 

husstandsindkomst, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til 

ovenstående målgruppe. 



   

FEBRUAR 2011   FORBRUGERPANELET 

2 
 

Figur 1 - ALLE 

Har du nogensinde købt aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser på 

egen hånd, eller aktivt truffet valg herom, f.eks. via en pensionsopsparing?                   

Det kan være investeringer du har foretaget via din bank, på egen hånd eller ved aktivt at 

forvalte en pensionsopsparing, f.eks. den du har via din arbejdsgiver         

 
 

Godt hver anden forbruger (51%) ejer, eller har tidligere ejet, aktier, mens det er hver tredje 

(33%) når det gælder obligationer. Hver femte forbruger (20%) ejer, eller har tidligere ejet, 

investeringsforeningsbeviser. 

Som tabel 1 nedenfor viser, er det i højere grad mænd end kvinder, der har erfaring med 

hver af de tre investeringsformer, ligesom erfaringen vokser med alderen. Omvendt har 

geografi og husstandsindkomst stort set ingen betydning for investeringserfaringen. 

 

Tabel 1 - Har du nogensinde købt aktier, obligationer eller 

investeringsforeningsbeviser på egen hånd x Alder & køn 

18-30 år 31-50 år 51-65 år Over 65 år Kvinder Mænd

Ja, har ejet / ejer stadigvæk

 - AKTIER
27% 45% 55% 65% 43% 62%

Ja, har ejet / ejer stadigvæk

 - OBLIGATIONER
17% 22% 36% 55% 27% 42%

Ja, har ejet / ejer stadigvæk

 - INV.FOR.BEVISER
10% 15% 22% 29% 14% 28%

Kilde: Forbrugerrådet  
 

Mere end hver tredje forbruger (39%) har aldrig købt nogen af de tre typer værdipapirer, og 

som tabellen ovenfor antyder, er det i høj grad kvinder, der ikke har erfaring hermed (46% 

har aldrig ejet nogen af de tre typer, mod 29% af mændene), ligesom det gælder, at jo yngre 

forbruger, des mindre erfaring med investeringer. 



   

FEBRUAR 2011   FORBRUGERPANELET 

3 
 

Figur 2 – HVIS INVESTERER I ET ELLER FLERE AF DE TRE TYPER VÆRDIPAPIRER 

Hvorfra havde du de penge, som du købte værdipapirer for? 

 
 

De penge, som forbrugerne køber værdipapirer for, er primært såkaldt frie midler f.eks. 

indestående på løn- eller opsparingskonto, som ikke var øremærket til pensionsopsparing, 

idet knap to ud af tre (65%) har anvendt disse midler.  

To ud af fem (40%) har (også) anvendt pensionsmidler, enten egen opsparing i bank eller 

midler fra arbejdsmarkedspension, til at investere for, mens 5% har investeret en arv.  

De yngste respondenter investerer primært med frie midler, hvilket givet er udtryk for, at 

pensionsmidlerne i denne alder er begrænsede. Også de respondenter, der har rundet 

pensionsalderen bruger primært de frie midler, men mere end hver tredje (37%) over 65 år, 

(også) investerer pensionsmidler. 

 

Tabel 2 - Hvorfra havde du de penge, som du købte værdipapirer for x Alder & køn & 

husstandsindkomst 

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

Over 

65 år Kvinder Mænd

Under 

300.000 kr.

300.000-

599.000 kr.

Over 

600.000 kr.

Fri midler 75% 58% 66% 62% 57% 71% 57% 64% 67%

Pensionsmidler 17% 44% 42% 37% 35% 44% 28% 36% 53%

Kilde: Forbrugerrådet

Alder HusstandsindkomstKøn
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Figur 3 - HVIS INVESTERER I ET ELLER FLERE AF DE TRE TYPER VÆRDIPAPIRER 

Hvor stort et årligt afkast (forrentning) forventer du p.t. at få af din(e) investering(er) i 

værdipapirer? 

Antal respondenter %-andel Antal respondenter %-andel Antal respondenter %-andel

Intet 16 4% 1 1% 3 3%

Op til 2% 1 0% 7 4% 2 2%

3 - 4% 15 4% 32 17% 14 12%

5 - 9% 56 15% 19 10% 22 18%

10 - 15% 42 11% 7 4% 13 11%

10 - 25% 10 3% - - 1 1%

Mere end 25% 5 1% - - - -

Kronebeløb
[-10.000 kr. - 50.000 kr.]

 - af 16. resp.
4%

[500 kr. - 10.000 kr.]

 - af 7 resp.
4%

[- 80 kr. - 50.000 kr.]

 - af 6 resp.
5%

Ved ikke 217 57% 115 61% 59 49%

Antal med denne type: 378 Antal med denne type: 188 Antal med denne type: 120

Kilde: Forbrugerrådet

InvesteringsforeningerObligationerAktier

 
 

Som tabellen ovenfor viser, er der rimelig stor spredning på forbrugernes forventninger til det 

årlige afkast af deres investeringer. Forventningerne ”puljer” sig dog lidt, således at det med 

tilnærmelse kan siges, at forventningerne inden for hver type værdipapir, er; 

 Aktier: Forventet afkast p.a. ca. 10% 

 Investeringsforeningsbeviser: Forventet afkast p.a. ca. 7% 

 Obligationer: Forventet afkast p.a. ca. 5% 

 

For at afdække forbrugernes risikovillighed er de blevet spurgt til, hvordan de ville investere 

100 kr. i forhold til deres forventninger til afkast her efter et år. Resultatet er, som gengivet på 

næste side, at flertallet foretrækker en investering, som kan give mindst 2% og højst 8% i 

afkast. 
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Figur 4 - HVIS INVESTERER I ET ELLER FLERE AF DE TRE TYPER VÆRDIPAPIRER 

Forestil dig, at du har 100 kr., du skal investere i ét år. Hvilke af følgende mulige udfald 

beskriver bedst dine ønsker / forventninger til denne investering?        

 
 

Hver femte forbruger (21%) foretrækker et sikkert, og velkendt, afkast på 4% p.a., da de ville 

foretrække, at de 100 kr. efter et år var blevet til 104 kr., hverken mere eller mindre.  

Knap halvdelen (48%) foretrækker lidt mere risiko. Enten 2% i afkast, svarende til inflationen, 

hvorfor de 100 kr. så at sige er det samme hver som da de blev investeret, eller op til 8% i 

afkast, men stadig uden chance for at miste deres investering på de 100 kr.  

Knap hver femte er villig til at løbe den store risiko, hvor de enten kan miste næsten en 

tredjedel af deres investering eller få et afkast på 50%.  

 

Nedenfor er den investeringsprofil / -erfaring, forbrugerne har tilkendegivet at have, krydset 

med de tre afkastprofiler. Af tabellen kan man læse, at omkring halvdelen (42% hhv. 53%) af 

dem der har erfaring med aktier, evt. sammen med investeringsbeviser, ønsker et afkast 

mellem 2-8%, og at knap hver fjerde (23%), som kun har erfaring med investeringer i aktier, 

ønsker en risiko, hvor de kan tabe tredjedel af deres investering eller få et afkast på 50%.  

Tabel 3 - Hvilke af følgende mulige udfald beskriver bedst dine ønsker / forventninger 

x Erfaring med de tre typer værdipapirer 

Kun

aktier

Aktier

eller IFB

Aktier

eller obli. 

Aktier, IFB 

eller obli. 

Kun

IFB 

IFB

eller obli.

Kun

obli.

104 kroner – hverken mere 

eller mindre
19% 21% 26% 15% 21% - 37%

108 kroner eller 102 kroner 42% 53% 46% 58% 43% 86% 37%

149 kroner eller 65 kroner 23% 13% 13% 19% 22% 14% 12%

Ved ikke 16% 13% 15% 8% 14% - 14%

Kilde: Forbrugerrådet  
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Tre ud af fire forbrugere (74%), som kun har erfaring med investering i obligationer, ønsker 

mellem 2-8% i afkast, og halvdelen heraf vil foretrække det sikre afkast på 4%. 

En række respondenter er kommet med kommentarer til spørgsmålet, som ses i bilag 1. 

 

Langt de fleste respondenter, som har erfaring med at investere i 

investeringsforeningsbeviser, er blevet præsenteret for ideen af deres bank.  

 

Figur 5 - HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Hvad fik dig til at investere i investeringsforeningsbeviser? 

 
 

Mere end to ud af tre (69%) angiver således deres bank som katalysator for deres 

investering i investeringsforeningsbeviser, mens hver syvende (14%) (også) hørte om det via 

medierne. Hver tiende (10%) fik det anbefalet af famille eller venner. 

 

 

Respondentens alder, køn, husstandsindkomst eller bopælssted, har ingen indflydelse på 

hvorfra de hørte om investeringsforeningsbeviser. 
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Figur 6 - HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Hvad var formålet med dit køb af investeringsforeningsbeviser (frem for "almindelig" 

opsparing, investering i aktier, obligationer el.lign.)? 

 
 

Mere end halvdelen (57%) har investeret i investeringsforeningsbeviser, fordi de ønskede at 

sprede deres risiko, mens knap hver tredje (29%) (også) ønskede et sikkert afkast. 

Hver femte (20% / 21%) foretog investeringen fordi de ønskede et højt afkast og/eller nem 

adgang til investering i flere aktier, de ellers ikke havde råd til.  

Blot én ud af tyve (5%) var motiveret af lave omkostninger, og som tabellen nedenfor viser, 

er det især respondenter med en relativ lav husstandsindkomst, mens ønsket om 

risikospredning er størst blandt respondenter med en relativ høj husstandsindkomst. 

 

Tabel 4 - Hvad var formålet med dit køb af investeringsforeningsbeviser x 

Husstandsindkomst 

Under 

300.000 kr.

300.000-

599.000 kr.

Over 

600.000 kr.

Jeg ville sprede min risiko 44% 52% 68%

Jeg ønskede et sikkert afkast 38% 24% 28%

Nem adgang til forskellige aktier… 25% 21% 22%

Jeg ønskede et højt afkast 13% 24% 17%

Jeg ville have lave omkostninger 13% 6% 2%

Andet 9% 6% 7%

Kilde: Forbrugerrådet  
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Figur 7 - HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Fik du rådgivning i en bank i forbindelse med dit køb af investeringsforeningsbeviser? 

 
 

Hver fjerde forbruger fik ikke rådgivning af deres bank i forbindelse med deres køb af 

investeringsforeningsbeviser, og det til trods for at knap hver tredje (30%) af disse 

respondenter var blevet præsenteret for idéen om investeringsforeningsbeviser af netop 

deres bank. 

Tæt på tre ud af fire (71%) fik dog rådgivning af deres bank i forbindelse med deres køb af 

investeringsforeningsbeviser, og ni ud af ti (85%) af disse respondenter havde da også fået 

præsenteret idéen om investeringsforeningsbeviser af netop deres bank. 

 

Som figur 8 på næste side viser, fandt flertallet bankens rådgivning mere eller mindre 

grundig. 
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Figur 8 - HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Hvordan vil du vurdere bankens rådgivning i forbindelse med dit køb af 

investeringsforeningsbeviser? 

 
 

Hver fjerde (25%) vurderer, at bankens rådgivning i forbindelse med købet var meget 

grundig, og yderligere hver anden (49%) at den var nogenlunde grundig. 

Hver tiende (9%) fandt dog bankes rådgivning for overfladisk, mens godt hver syvende 

(15%) slet ikke fik konkret rådgivning, men blot en anbefaling om at købe 

investeringsforeningsbeviser. 
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Figur 9 – HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Modtog banken provision (betaling) for at anbefale dig at investere i investerings-

foreningsbeviser? x med om respondent modtog rådgivning ved køb 

 
 

Overordnet angiver knap hver fjerde (23%, tal angivet i parentes på vandret akse) 

respondent, at banken modtog provision for at anbefale dem investeringen, mens næsten 

halvdelen (46%) ikke ved, om banken modtog provision herfor. Knap hver tredje (31%) 

angiver, at banken ingen provision fik, og opfattelsen heraf afhænger en del at, om 

respondenten fik rådgivning i forbindelse med købet af investeringsforeningsbeviser. 

I forhold til om respondenten modtog rådgivning fra banken i forbindelse med købet (grøn 

søjle) eller ej (grå søjle), angiver halvdelen af de ikke rådgivne (50%), at banken ikke fik 

provision som følge af anbefalingen, mens hver fjerde rådgivne (25%) mener tilsvarende. 

Hver tredje respondent (37%), som er bekendt med bankens provision, angiver at banken 

oplyste om, hvad provisionen udgjorde.  

 

Tabel 5 – HVIS ANGIVET AT BANK MODTOG PROVISION 

Oplyste banken hvad denne provision udgjorde/udgør,  

enten i kroner og øre eller i procent af din investering/formue? 
 

Tre ud af fire, som er bekendt med 

bankens provision, modtog 

rådgivning i forbindelse med købet, 

men kun halvdelen (48%) oplevede, 

at banken oplyste om provisionens 

størrelse. Blandt dem som ingen 

rådgivning fik, men som er bekendte 

med provisionen, fik ingen oplyst 

størrelsen heraf.  

Ja Nej

Husker 

ikke

Ja 37% 48% - -

Nej 51% 42% 100% -

Ved ikke 12% 9% - 100%

Kilde: Forbrugerrådet

I alt

Modtog rådgivning
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Figur 11 – HVIS EJER INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Ved du, hvad du betaler i omkostninger for at eje investeringsforeningsbeviser?     

 
 

Hver tredje (33%) ejer af investeringsforeningsbeviser ved ikke, hvad de betaler i 

omkostninger for at eje beviserne. Yderligere hver tiende (10%) har ikke kunne besvare 

spørgsmålet, og en svagt mindre andel (8%) angiver, at de ikke betaler noget for at eje dem. 

Samlet er mindst hver anden ejer af investeringsforeningsbeviser ubekendte med 

omkostningerne forbundet med at eje denne type værdipapir. 

 

Kun knap tiende ejer (9%) af investeringsforeningsbeviser kender det præcise 

omkostningsniveau forbundet hermed, mens yderligere to ud af fem (40%) ved nogenlunde 

hvad beløbet er.  

 

Som det fremgår af tabellen nedenfor er rådgivning i forbindelse med købet af beviserne ikke 

en garanti for et bedre kendskab til omkostningsniveauet. Faktisk synes de, der ingen 

rådgivning fik, at kende omkostningsniveauet svagt bedre end de rådgivne.  

 

Tabel 6 - Ved du, hvad du betaler i omkostninger… x Evt. rådgivning & alder 

Ja Nej

Husker 

ikke 18-50 år 51-65 år

Over 65 

år

Ja, kender det præcise beløb 11% 4% - 4% 11% 4%

Ja, kender nogenlunde niveauet 36% 53% 50% 44% 41% 30%

Jeg betaler ikke noget for at

eje mine investeringsforeningsbeviser
9% 4% - 33% 37% 40%

Nej 34% 35% 17% 5% 6% 15%

Ved ikke 10% 4% 33% 14% 5% 11%

Kilde: Forbrugerrådet

AlderModtog rådgivning?
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Ydermere viser tabel 6 ovenfor, at kendskabet til omkostningerne forbundet med at eje 

investeringsforeningsbeviser er lavest blandt de ældste respondenter. Faktisk har kun hver 

tredje ejer af investeringsforeningsbeviser (34%), som er over 65 år, kendskab til at der er 

omkostninger forbundet med at eje disse værdipapirer, mens to ud af tre i denne alder enten 

tror, at de ikke betaler noget, eller er ubekendte med omkostningsniveauet.  

 

 

Figur 12 – HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Vidste du, at bankerne modtager provision fra dine investeringsforeninger hvert år – 

uanset om du har købt dine investeringsforeningsbeviser på egen hånd (f.eks. via 

netbank) eller har modtaget / modtager rådgivning af banken i forbindelse med 

dit/dine køb af investeringsforeningsbeviser? 

 
 

Overordnet angiver mere end halvdelen (53%, tal angivet i parentes på vandret akse), at de 

ikke var bekendt med, at banken modtager provision hvert år – uanset om den havde en 

aktiv rolle i forbindelse med købet af investeringsforeningsbeviserne.  

Kendskabet til bankens løbende beregning af provision til dem selv, er tilsyneladende mindre 

kendt blandt de respondenter, som rent faktisk modtog rådgivning fra banken i forbindelse 

med købet (grøn søjle), hvoriblandt godt hver tredje (37%) kender til denne praksis, end 

blandt de ikke-rådgivne (grå søjle), idet mere end halvdelen (52%) af denne gruppe angiver, 

at de var bekendt hermed. 

 

De ejer af investeringsforeningsbeviser, som angav at have et nogenlunde eller indgående 

kendskab til hvad de betaler i omkostninger for at eje beviserne, er generelt mere bekendte 

med bankernes praksis med årligt at beregne sig provision fra kundernes investering i 

investeringsforeningsbeviser, jf. tabel 7 på næste side.  
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Tabel 7 - Vidste du, at bankerne modtager provision […] hvert år… x Ved du, hvad du 

betaler i omkostninger…  

Kender 

præcis / 

nogenlunde

Betaler

ikke

noget Nej Ved ikke

Ja 62% 27% 22% 23%

Nej 34% 53% 75% 65%

Ved ikke 4% 20% 3% 12%

Kilde: Forbrugerrådet

Kender omkostningsniveau ved at eje?

 
 

Faktisk kender to ud af tre (62%), som kender til omkostningerne ved at eje beviserne, til 

bankernes praksis med at kræve løbende provision mens det er omkring hver fjerde (27% 

hhv. 22%) af dem, som enten tror, at de ikke betaler noget i omkostning eller ikke kender 

niveauet herfor. 

 

Uanset kendskabet til bankers praksis hermed er det kun en ud af tyve (4%) ejere af 

investeringsforeningsbeviser, som uden forbehold synes, at dette er rimeligt. 

 

Figur 13 – HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Synes du, at det er rimeligt, at banken hvert år tager del i kundernes afkast? 

 
 

To ud af fem ejere af investeringsforeningsbeviser (40%) synes, at denne praksis er rimelig, 

hvis banken løbende bistår med tilsvarende rådgivning, mens en tilsvarende andel (38%) 

dog under ingen omstændigheder finder det rimeligt, at banken løbende tager del i 

kundernes afkast.  

Hver syvende (15%) mener, at bankens andel i afkastet er rimeligt, hvis banken blot rådgav i 

forbindelse med købet. 
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Måske ikke overraskende finder de respondenter, som ikke var bekendt med bankens 

praksis med løbende at tage del i kundernes afkast, det mindre rimeligt, end den gruppe, 

som var bekendt hermed. 

Tabel 8 - Synes du, at det er rimeligt, at banken hvert år tager del i kundernes afkast  x 

Vidste du, at bankerne modtager provision […] hvert år…  

Ja Nej Ved ikke 18-50 år 51-65 år

Over 65 

år

Ja, uanset om banken har rådgivet direkte 7% 3% - 4% 5% 4%

Ja, hvis de har rådgivet i forbindelse

med købet af beviserne
24% 10% - 29% 11% 7%

Ja, men kun hvis de løbende

bistår med rådgivning
39% 41% 40% 31% 40% 52%

Nej 26% 45% 50% 36% 41% 33%

Ved ikke 4% 1% 10% 0% 4% 4%

Kilde: Forbrugerrådet

Alder

Vidste du, at bankerne 

modtager provision …

 
Næsten ni ud af ti (86%) respondenter, som var uvidende om bankens løbende 

provisionsberegning, finder dette urimeligt, eller kun rimeligt, hvor banken løbende bistår 

med rådgivning, mens det ”kun” er to ud af tre (65%) blandt dem, som kendte til praksis. 

 

Respondenter over 50 år, som i relativt højere grad var ubekendte med, at der er 

omkostninger forbundet med at eje investeringsforeningsbeviser, er også mere utilfredse 

med bankernes løbende provisionsberegning end respondenterne under 50 år. 

 

Endelig viser undersøgelsen, at stort set ingen som nu eller tidligere har ejet 

investeringsforeningsbeviser, har besøgt investeringsforeningsrådets hjemmeside.  

 

Figur 14 – HVIS EJER ELLER HAR EJET INVESTERINGSFORENINGSBEVISER 

Har du nogensinde besøgt hjemmesiden www.ifr.dk? 

 

http://www.ifr.dk/
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Bilag 1: Kommentarer til det ønskede afkast af investering på 100 kr.: 

 

 Det er hårdt at tjene pengene derfor er jeg overforsigtig når jeg skal placere min opsparing 

- derfor valg 2 - [af mand, 51-65 år, som vil foretrække enten 108 kroner eller 102 kroner 

efter et år, og som tidligere har ejet aktier, tidligere har ejet obligationer, aldrig har ejet 

IFB] 

 Det er lidt svært at svare på fordi finans markedet er så turbolent jeg kan kun sige at de 

aktier jeg harinvesteret i har mistet halvdelen af værdien hvis de skulle sælges idag så 

min forventning er ikke så stor - [af kvinde, over 65 år, som vil foretrække enten 149 

kroner eller 65 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har 

ejet IFB] 

 Det er virkelig et teoretisk spørgsmål. Og jeg ville ikke foretage den markerede 

investering, hvis jeg KUN havde de omtalte 100 kr. Men det er muligt, jeg ville gøre det 

med en lille del af min "formue" - [af kvinde, over 65 år, som vil foretrække enten 149 

kroner eller 65 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har 

ejet IFB] 

 En investering i 1 år skal IKKE inveseres i værdipapirer. Horisonten er for lille, og derfor vil 

det være kontant. Her er renten 1-2% - [af kvinde, 51-65 år, som vil foretrække ved ikke 

efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, tidligere ejet IFB] 

 Foretrækker rimelig sikker investering, uden for stor risico. - [af mand, 31-50 år, som vil 

foretrække enten 108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som aldrig har ejet aktier, 

tidligere har ejet obligationer, ejer IFB] 

 Gælder for frie midler - [af mand, 51-65 år, som vil foretrække enten 149 kroner eller 65 

kroner efter et år, og som ejer aktier, ejer obligationer, ejer IFB] 

 Har bare købt et par aktier i min bank, så jeg kan veksle valuta uden gebyrer og jeg rejser 

en del. - [af kvinde, 31-50 år, som vil foretrække 104 kroner – hverken mere eller mindre 

efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Har haft aktier i Amagerbanken!!! - [af kvinde, 31-50 år, som vil foretrække enten 149 

kroner eller 65 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har 

ejet IFB] 

 Har p.t. svært ved bare at investere 100 kr - [af mand, 51-65 år, som vil foretrække enten 

108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, ejer 

IFB] 

 Har svaret ved ikke - da dette spg. afhænger fuldstændig af investeringens karakter, 

tidshorisont for samlede investering etc. etc. Spørgsmålet er for unuanceret. - [af mand, 

31-50 år, som vil foretrække ved ikke efter et år, og som ejer aktier, ejer obligationer, 

aldrig har ejet IFB] 
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 Hvis det kun er et lille % af min kapital kunne jeg godt finde på at tage den risikable, men 

ikke som pensions øjemed - [af mand, 31-50 år, som vil foretrække enten 149 kroner eller 

65 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Hvis man ikke kan tåle at tabe pengene - skal man ikke investeret i aktier - derfor det lave 

udbytte - jeg vil ærgre mig gul og blå, hvis jeg tabte pengene - [af kvinde, 51-65 år, som vil 

foretrække 104 kroner – hverken mere eller mindre efter et år, og som ejer aktier, ejer 

obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Investeringer i aktier er langsigtet, så de kortsigtede udsving er ikke interessante - [af 

kvinde, 31-50 år, som vil foretrække ved ikke efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet 

obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Jeg er til livrem og seler - [af mand, 51-65 år, som vil foretrække 104 kroner – hverken 

mere eller mindre efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har ejet 

IFB] 

 Jeg har solgt dem der har været højt afkast på - [af kvinde, 31-50 år, som vil foretrække 

enten 149 kroner eller 65 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, 

aldrig har ejet IFB] 

 Jeg ved godt at der er risiko ved at sige ja til at noget af pensionsopsparingen sættes i 

aktier. og jeg vil også snart justere det ned, men jeg er pt kun 43 år og håbede p¨å at 

hente noget ved aktier nogle år endnu - [af mand, 31-50 år, som vil foretrække enten 108 

kroner eller 102 kroner efter et år, og som ejer aktier, ejer obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Jeg ved ikke ret meget om det og kommer nok heller aldrig til at interessere mig for det.  

Har satset lidt i stedet for kun at få max 1 % på en bankbog! - [af kvinde, 51-65 år, som vil 

foretrække enten 108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som ejer aktier, ejer 

obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Når jeg investerer er jeg klar over, at jeg har købt en lodseddel. Jeg kan vinde, men jeg 

kan også tabe. Derfor investerer jeg ikke mere end jeg kan tåle at tabe. - [af mand, 31-50 

år, som vil foretrække enten 108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som tidligere har 

ejet aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Ovenstående er afgørende for hvor lang tid til man skal på pension. - [af kvinde, 31-50 år, 

som vil foretrække enten 149 kroner eller 65 kroner efter et år, og som ejer aktier, ejer 

obligationer, ejer IFB] 

 På grund af min alder og økonomiske situation vil jeg ikke løbe nogen stor risiko. Jeg 

arvede nogle penge, og fandt en indlånsrente på 3,75 %. Men inden da havde Danske 

Bank overtalt mig til at købe aktier og obligationer i Danske Invest for en del af pengene. 

Jeg holder et meget kritisk øje med om de giver afkast, for ellers bliver de solgt. - [af 

mand, 51-65 år, som vil foretrække 104 kroner – hverken mere eller mindre efter et år, og 

som ejer aktier, ejer obligationer, aldrig har ejet IFB] 
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 På længere sigt må der gerne være risiko for kortvarigt kursfald. Men med 1 års horisont 

er tab ikke OK. Pengene skal yngle, ellers er det ikke investering, men finansiering... - [af 

mand, 31-50 år, som vil foretrække enten 108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som 

ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, ejer IFB] 

 Støtter Merkur bank, landets eneste anstændige bank og kunne aldrig drømme om at 

skifte bank eller købe aktier andetsteds - [af kvinde, 51-65 år, som vil foretrække enten 

108 kroner eller 102 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, 

aldrig har ejet IFB] 

 Umuligt at besvare - [af kvinde, 51-65 år, som vil foretrække ved ikke efter et år, og som 

ejer aktier, tidligere har ejet obligationer, ejer IFB] 

 Under forudsætning af at alle penge er pælaceret i én slags aktier - [af kvinde, 51-65 år, 

som vil foretrække enten 149 kroner eller 65 kroner efter et år, og som tidligere har ejet 

aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har ejet IFB] 

 Vores aktiebeholdning er minimal, så det bekymrer mig ikke særligt. Købt for at få bedre 

renter og færre gebyrer i bank. - [af mand, over 65 år, som vil foretrække enten 108 

kroner eller 102 kroner efter et år, og som ejer aktier, aldrig har ejet obligationer, aldrig har 

ejet IFB] 

 Ønsker og forventninger er ikke det samme.  "Ønske" betyder, hvad man gerne vil have, 

"forventer" betyder, hvad man forventer vil ske. Matematisk vurdering. Jeg har svaret på, 

hvad jeg forventer. Investeringsmarkedet opfatter jeg som USIKKERT, Derfor 

FORVENTER jeg, at jeg med lige stor sandsynlighed kan tjene 49 kr. som tabe 35 kr. 

Men jeg vil helst, d.v.s. ville ØNSKE jeg kunne investere sikkert og tjene sikre 4 kr. - [af 

mand, 51-65 år, som vil foretrække enten 149 kroner eller 65 kroner efter et år, og som 

tidligere har ejet aktier, tidligere har ejet obligationer, tidligere har ejet IFB] 


