Unga vuxna – har de
koll på pengarna?

En rapport från Unga Aktiesparare och Swedbank
om 18-25-åringars koll på ekonomi och sparande

Koll på pengar – en grund
för medvetna livsval
Koll på ekonomi och pengars värde hjälper människor att
fatta bra beslut om sin framtid – och att klara vardagen
här och nu. Men många unga vuxna saknar grundläggande
kunskap för att göra medvetna val.
Två tredjedelar av landets 18–25-åringar
upplever att de har tillräcklig eller god
kunskap i privatekonomi. Men en tredjedel uppger att de inte har tillräcklig koll
– eller ingen kunskap alls. Privatekonomi
ingår i läroplanen för skolan, men endast
36 procent uppger att de lärt sig om
privatekonomi där. Mer än hälften av
alla unga vuxna vill lära sig mer om
privatekonomi.

Var har du lärt dig
om privatekonomi?

Koll på pengar ger trygghet och möjlighet att påverka sitt liv. Alla får inte
den kunskapen hemifrån – därför är
skolans roll viktig. Mer privatekonomi
på schemat ger människor
bättre förutsättningar att
fatta medvetna beslut om
sin framtid.

”

Arturo Arques,
privatekonom,
Swedbank och Sparbankerna

Flitiga sparare
– men riskerar gå
miste om avkastning

En egen bostad, buffert till nya glasögon eller ett
tandläkarbesök, resor eller kanske en rolig 25-årsfest.
Anledningarna för unga vuxna att spara är flera.
Men många går miste om möjlig avkastning.
84 procent av unga vuxna sparar, 50 procent gör det regelbundet. Vanligast är att
ha pengarna på sparkonto, tre av fyra har
det. 60 procent uppger fonder som sparform och en tredjedel tycker att aktier
är bäst, eftersom det ger bra avkastning
på sikt. De som inte sparar i aktier tycker
att det verkar riskfyllt och svårt. En av
tre (35 procent) uppger att de förstår
begreppet ”ränta-på-ränta”.

Aktier och fonder kan ge god avkastning på sikt genom ränta- på-räntaeffekten, även för små belopp. Men
bara 35 procent förstår begreppet
ränta-på-ränta, och
många har hela sitt
sparande på konto.
Det är synd, då många
riskerar att gå miste
om en bra avkastning
på lång sikt.

”

Tove Zander,
vd Unga Aktiesparare
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Flervalsfråga, svaren summerar därför inte
till 100 procent.

1/3

av 18–25-åringarna
uppger att de saknar
tillräckliga kunskaper
i privatekonomi

Spara – hur mycket kan det bli?
Spara 300 kr/månaden
i 15 år

54 000 kronor

Placera 300 kr/månaden
i 15 år i aktiefonder*
Räkneexempel

87 000 kronor

*Exemplet avser sparande i aktiefond med en real avkastning på 6 procent, exklusive skatter och avgifter. Beräknad real
avkastning är endast ett exempel på avkastning. Det går inte att säga hur stor avkastning din placering faktiskt kommer att
ge. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Pengarna som placeras i finansiella instrument kan både
öka och minska i värde och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Så får du koll
på pengarna
◊ Börja spara tidigt. Då ökar chansen att

även små belopp växer, samtidigt som
du själv bygger upp din kunskap.
◊ Ett bra riktmärke är att försöka spara

10 procent av sin lön varje månad och
att ha två månadslöner efter skatt i
buffert.
◊ Ha din sparbuffert lätt tillgänglig, men

placera ditt långsiktiga sparande där
det finns möjlighet till avkastning, till
exempel i fonder eller aktier.
◊ För att spara direkt i aktier krävs

Tips!

◊ Olika placeringar innebär olika risk.

Högre risk kan ge högre avkastning,
men innebär också att värdet kan
variera över tid.
◊ Fonder är en sammansättning av aktier

eller en kombination av aktier och
räntebärande värdepapper. Risken i en
fond beror på fondens sammansättning.
◊ Fem gyllene regler för aktiesparande:

Förstå vad du köper, håll dig informerad,
spara långsiktigt, spara regelbundet
och sprid risken.

kunskap, eftersom aktier innebär
högre risk.

Läs mer
ungaaktiesparare.se
swedbank.se/
ungekonomi

Utbildning i
privatekonomi
rustar unga
för framtiden
Att tidigt förstå och ta ansvar för
sin egen ekonomi är viktigt för
att underlätta klivet in i vuxenvärlden. Både Unga Aktiesparare
och Swedbank och Sparbankerna
erbjuder kostnadsfria föreläsningar
för skolelever om privatekonomi.
Under 2017 undervisade
Swedbank och Sparbankerna
nära 60000 elever. Unga Aktiesparare höll över 500 utbildningar
och träffar.

Den här rapporten baseras på en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Unga Aktiesparare och Swedbank.
Undersökningen omfattade 1059 respondenter mellan 18 och 25 år och genomfördes i mars 2018.

