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Dagens samhälle är starkt präglat av konsumtion, en bild av att arbetsmarknaden är hård och svår att komma in på 
samt en tuff bostadsmarknad med rekordhöga priser. Hur påverkar det dagens unga? Känner de en tro på framtiden 
och påverkas de val de gör? 

Ofta hörs att unga är lata, curlade av sina föräldrar och inte tar något eget ansvar. Vår rapport visar att det inte stäm
mer. Bland annat sparar över hälften varje månad, de har börjat tänka på sitt bostadssparande och gör viktiga val i livet 
med ekonomi i bakhuvudet. Samtidigt som unga idag värderar den trygghet som en balanserad privatekonomi kan 
medföra, slits de mellan en ”ska ha”-hets och en oviss framtid som kantas av höga krav och en försenad etablering på 
både bostads- och arbetsmarknaden. 

Samhällsklimatet och bilden av ett mer utmanande samhälle i framtiden påverkar ungas förmåga att se ljust på sin egen 
framtid. Av de tillfrågade så ser endast en av tre i undersökningen ljust på sin egen ekonomiska framtid. Detta under
stryker behovet av att många aktörer i samhället, inte minst bankerna, försöker påverka och bidra till en positiv sam
hällsförändring där alla får samma förutsättningar till en trygg ekonomisk bas i livet.

– Vi på Ungdomar.se följer ungas övergång från ung till självständiga vuxna. Vi ser ett stort behov av bryggor i samhället 
som för samman unga med omvärlden och ger dem både den kunskap och det stöd de behöver i denna mycket avgö
rande tid i livet, säger Kim Waller på Ungdomar.se

Unga efterfrågar mer kunskap, tillgång till lättpresenterad information och digitala tjänster för att håll koll på sina peng
ar. Framtiden ställer högre krav på den enskilda individens egna kunskaper och intresse för ekonomi i den takt tjänster 
och regelverk utvecklas. Vi tror därför att banker kan ta ett större ansvar i denna fråga och driva en förändring som 
bidrar till att medvetandegöra och utbilda unga om ekonomi, sysselsättning och bostad. Något som i sin tur kan påverka 
ungas framtidstro och psykiska välmående.

– Det är helt klart att ungdomar önskar andra tjänster och en annan typ av relation till sin bank idag än vad andra grup
per i samhället gör. Det ställer krav på oss att ge kunskap och tillgänglighet. Som bank är vi en integrerad del av samhäl
let, vi vill dela vår kunskap och vårt engagemang och bidra till att stärka den unga generationen så att de ska kunna ta 
kloka ekonomiska beslut, säger Jens Magnusson privatekonom på SEB.

Tillsammans vill vi på Ungdomar.se och SEB att fler unga nås av kunskap och verktyg inom ekonomi då vi är övertygade 
om att det ger unga makt att själva skapa sitt eget välmående och att färre unga riskerar ett socialt utanförskap. Den 
här rapporten är startskottet och ett löfte om att gemensamt agera för att vända ungas syn och tro på sin ekonomiska 
framtid. Vi vill skapa goda förutsättningar för unga och ge dem ekonomisk kunskap som bidrar till att stärka deras fram
tidstro. 

Kim Waller, VD, Ungdomar AB
Jens Magnusson, privatekonom, SEB
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Denna rapport är framtagen av Ungdomar.se i samarbete med SEB. Syftet är att ta reda på hur dagens unga 
tänker kring sin ekonomiska framtid och begreppet privatekonomi kopplat till såväl välmående som trygg
het. Enkäten har genomförts på Ungdomar.se, som är en av Sveriges största digitala mötesplatser för unga i 
åldrarna 14-25. 
Totalt har 3569 ungdomar i åldrarna 13-25 deltagit i enkäten på frivillig basis. Av de som deltagit är 55 % 
tjejer, 40 % killar och 4 % har uppgett annat. Svarsfördelningen bland ålderskategorierna ser ut så här: 38 % 
13-15 år, 29 % 16-18 år, 11 % 19-21 år, 8 % 22-24 år och 15 % 25 år och uppåt. Respondenterna represen
terar olika delar av Sverige. 16 % kommer från Norrland, 47 % från Svealand och 38 % från Götaland. Mer 
information om undersökningen och dess metod finns i det avslutande metodstycket (se s. 18)
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Hur mycket pengar har unga att röra sig med?
En förutsättning för att bättre förstå hur unga ser 
på sin ekonomi, sina behov och på framtiden är att 
förstå hur mycket pengar unga har att röra sig med 
och om mängden pengar i sin tur påverkar deras 
beteende och framtidstro. Hur mycket pengar unga 
har att röra sig med per månad varierar, främst 
beroende på ålder (se figur 2).

Det framgår av undersökningen att mängden  pengar 
per månad främst påverkas av ålder. Skillnader 
mellan undersökningens olika ålderssegment visas i 
diagrammet nedanför (se figur 2). Jämförelsen mellan 
dessa tydliggör att andelen pengar per månad ökar 
med åldern. Detta beror troligtvis på att yngre har en 
lägre månadspeng och t.ex inte börjat jobba i samma 
utsträckning som äldre ungdomar gör. Undersök
ningen visar även en tydlig brytpunkt efter 18 års 
ålder, där betydligt fler har över 1500 kronor att röra 
sig med per månad. Hela 70 % av ungdomarna i åld
rarna 19-20 år uppger att de har mer än 1500 kronor 
att röra sig med per månad.

Figur 1. På ett ungefär hur mycket egna pengar har 
du att röra dig med per månad?

Figur 2. Hur mycket pengar man har att röra sig med per månad baserat på ålder
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”Vill först och främst kunna 
bli ekonomiskt självständig, 
så att jag kan leva själv och 
klara alla utgifter. Gärna 
med så få lån som möjligt” 

– Kille, 16-18 år, Norrland
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En enkätfråga gällde vad unga själva förväntas betala 
eller bidra med till hushållet. Genom denna fråga har 
respondenterna fått möjlighet att välja ett eller flera 
svarsalternativ. Flest har svarat att de förväntas betala 
för sina sociala aktiviteter själva. Därefter kommer 
utlägg för kläder och skor. En tredjedel svarar att de 
för väntas betala/bidra till allt. Denna kategori ökar 
med åldern från 10 % när vi undersöker ålders
segmentet 13-15 år till 53 % hos 19-21åringar och  
74 % hos ungdomar mellan 22-24 år (se tabell 1).

Ansvar leder till långsiktigt planerande
Ett ytterligare samband som kan utläsas från resul-
taten är att ungdomar som förväntas betala för 
samtliga utlägg i större utsträckning har en långsiktig 
plan för sin ekonomi, sparar samt ser ljusare på sin 
ekonomiska framtid. 

Olika för tjejer och killar
Det finns också skillnader mellan vad könen förväntas 
betala för i hushållet. Bland dem som svarat visar det 
sig att killar i högre utsträckning får bidra till kostna
derna för sina fritidssysselsättningar samt bidra till 

hushållets kostnader medan tjejer i  högre utsträck
ning förväntas betala för sina kläder och skor. 43 % 
av killarna förväntas bidra till sina fritidssysselsätt
ningar men endast 26 % av tjejerna. En femtedel av 
killarna anger att de bidrar till hus hållets kostnader 
medan 14 % av tjejerna förväntas göra detsamma. 
Däremot förväntas 59 % av tjejerna betala för kläder 
och skor medan bara 44 % av  killarna behöver göra 
det. Överlag framhåller  resultaten att killarna förvän
tas betala mer av sina ut gifter än tjejerna.

Vilket ekonomiskt ansvar tar unga i hushållet?

Tabell 1. Vad förväntas du själv kunna betala i ditt hushåll?

”Jag vill att min mamma ska 
slippa betala för allting som 

har och göra med mig” 
– Tjej, 16-18 år, Götaland

1. Sociala aktiviteter  65 %

2. Kläder och skor   53 %

3. Fritidsintressen   33 %

4. Allt jag gör   29 %

5. Resor    23 %

7. Mediciner    17 %

8. Betala/bidra till hyra  17 %

9. Inget    10 %

6. Mat och livsmedel  23 %
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Hälften sparar 

varje månad

Hälften av alla enkätdeltagare, hela 51 %, uppger att 
de sparar varje månad. 18 % svarar att de inte har 
möjlighet att spara och 8 % att de väljer att inte göra 
det. Närmare en fjärdedel av ungdomarna kan spara 
vissa månader men inte regelbundet varje månad 
under ett år (se figur 3).

Unga och sparande

Det är bra att komma igång med ett tidigt sparande, 
dels för att det skapar en buffert och ekonomisk trygg
het, dels för att det är grundläggande för ett bra synsätt 
på ekonomin senare i livet. Unga har oftast mindre 
pengar att disponera varje månad men det viktigaste 
är att komma igång och få struktur och målbild för sitt 
sparande, inte precis hur mycket det är i början, säger 
Jens Magnusson, privatekonom på SEB. 

Inte alla unga som sparar anser att de har en målbild 
för sitt sparande. 29 % svarar att de har långsiktiga 
målsättningar och en plan för sin ekonomi. 23 % 
 svarar att de endast har kortsiktiga mål och planer 
för sin ekonomi medan 20 % svarar att de inte har 
några mål eller planer alls. Hela 28 % svarar att de 
endast har en målbild men inte utstakat någon plan 
för att nå målen ännu.

Figur 3. Har du möjlighet att spara pengar varje 
månad?

”Oftast har jag ett mål för 
hur mycket jag ska spara 

till t.ex. sommarlovet”
– Tjej 16-18 år, Svealand
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Finns det samband mellan ålder och möjlighet att 
spara? 
I åldersgruppen 13-15 år svarar tre av fem ja på 
frågan om de har möjlighet att spara varje  månad. 
Sämst möjlighet att spara varje månad finns hos 
gruppen 22-24 åringar där endast två av fem svarar 
att de har möjlighet att spara varje månad. Bland 22-
24 åringarna svarar även en av tre att de endast har 
möjlighet att spara vissa månader. Det kan sannolikt 
förklaras genom att det egna ansvaret för ekonomin 
tilltar med åldern och att utgifterna ökar. Detta fram
kommer även i svaren på enkätfrågan om vad unga 
förväntas betala själva i sitt hushåll där 10 % av unga i 
åldrarna 13-15 år förväntas betala för allt de gör, en 
siffra som ökar till 74 % hos gruppen 22-24 åringar 
(se figur 4).

Påverkar mängden pengar per månad samt kön hur 
unga ser på sparande?
När man lyfter ut segmentet unga som har mindre 
än 500 kr att röra sig med per månad framkommer 
det att äldre ungdomar i denna kategori har betydligt 
mindre möjlighet till sparande. Att 60 % av dem som 
har mindre än 500 kr/mån uppger att de är mellan 
13-15 år är inte förvånande eftersom detta segment 
har lägre månadspeng. Bland dessa 60 % svarar 54 % 
att de sparar. När vi istället tittar på ålderssegmen
tet 19-21år som har mindre än 500 kr/mån framgår 
det att andelen som sparar sjunkit till 6 %, vilket är 
betydligt lägre än de 51 % som svarat att de spa
rar varje månad i den totala sammanställningen av 
enkätresultaten. Tre av fem i detta segment svarar att 
de inte alls har möjlighet att spara. Om de sparar så 
sparar majoriteten av 19-21 åringarna med mindre 
än 500kr/mån till en buffert.

Av de som svarat att de har möjlighet att spara varje 
månad är fler killar än tjejer. 59 % av killarna svarar att 
de sparar varje månad och 47 % av tjejerna. Det fram
går av resultaten att 25 % av tjejerna svarar att de kan 
spara vissa månader medan endast 18 % av killarna 
valt samma svars alternativ.

Figur 4. Har du möjlighet att spara pengar varje månad?
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”Jag fick tips av en vuxen att 
så fort man får sin lön ska 

man spara minst tio procent, 
om man har möjlighet”

– Tjej 13-15 år, Svealand
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Vad styr ungas vilja att spara, är det långsiktiga eller 
kortsiktiga målsättningar? Som tidigare nämnts anger 
51 % av respondenterna att de sparar varje månad. 
Det finns en spridning i hur unga prioriterar. Flest 
unga, närmare 25 %, sparar till en buffert för oförut
sedda kostnader. Därefter svarar 20 % att de har ett 
sparande för samtliga kategorier (t.ex. buffert, pensi
on, bostad). Bostad är också vanligt förekommande 
där 17 % uppger att de sparar till detta. 15 % har 
svarat att de sparar till något annat (se figur 5).

De som valt svarsalternativet ”något annat” har haft 
möjlighet att fylla i vad de sparar till via ett kommen
tarsfält. Vid en analys av dessa 190 kommentarer 
framkommer i hög utsträckning vad som kan kate
goriseras som kortsiktiga mål. 46 % sparar för köp 
av t.ex. teknikutrustning, datorspel, smink, märkes
väskor, hudkrämer osv. 36 % svarar att de sparar till 
något relaterat till en fritidssysselsättning som t.ex. 
motorcross, hästar, golfutrustning. Endast 10 % berör 
mer långsiktiga ändamål som t.ex. körkort eller prov 
för yrkesmässiga certifikat. 5 % nämner även beroen
derelaterade aktiviteter som droger eller nätcasino.

En buffert är en viktig del i din ekonomi och ger dig stör
re trygghet. Samtidigt är det också viktigt att spara till 
mer långsiktiga mål så som till första bostaden, säger 
Jens Magnusson, privat ekonom på SEB.Figur 5. Om du sparar, eller när du börjar spara, vad 

sparar du till?

Till vad och hur sparar unga?
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Påverkar ålder hur unga prioriterar att spara?
Jämför man hur unga i olika ålderskategorier priori
terar gällande sparande finns också en del märkbara 
skillnader som troligtvis baseras på att ungas ansvar 
ökar med åldern. Färre unga i åldrarna 13-15 sparar 
till bostad eller pension medan fler av dem sparar till 
kortsiktiga ändamål och något specifikt de önskar att 
köpa. Sparandet till mer långsiktiga investeringar ökar 
när unga närmar sig universitetsålder (se figur 6).

Yngre sparar till kortsiktiga mål

Figur 6. Om du sparar, eller när du börjar spara, vad sparar du till?
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Av alla som svarat, uppger 45 % att de tänker på 
sin framtida ekonomi när de gör val i livet så som 
utbildning eller yrke som de tror ger en bra lön eller 
en trygg anställning. 26 % svarar även att de oftast 
tänker på ekonomi när de gör sina val. 13 % priorite
rar inte den framtida ekonomin vid val i livet och 16 % 
svarar att de oftast inte gör detta (se figur 7).

Merparten av de svarande upplever att de blir lyck
ligare när de har mer ekonomisk stabilitet och mer 
pengar, vilket kan bero på att de förknippar lycka 
med trygghet. 74 % svarar att de blir lyckligare när de 
har mer ekonomisk stabilitet och mer pengar, 18 % 
svarar att de inte vet eftersom de aldrig haft så mycket 
pengar, medan 8 % svarar att de inte blir lyckligare 
(se figur 8). Av de ungdomar som har mindre resurser 
så svarar 60 % att de blir lyckligare med mer pengar. 
För de med över 1500 kronor per månad så svarar 
84 % att de blir lyckligare av mer ekonomisk stabilitet.

Ungas tankar om ekonomi & framtiden

Figur 7. Tänker du på din framtida ekonomi när du gör 
val i livet?

Figur 8. Upplever du att du blir lyckligare när du har 
mer ekonomisk stabilitet och mer pengar?

Sambanden mellan pengar och lycka är intressanta och 
det är inte överraskande att så många säger att de blir 
lyckligare av mer pengar. Till viss del verkar det också 
stämma med andra mätningar. Inte för att  pengarna i 
sig gör människor så mycket lyckligare (det gör de bara 
till en viss gräns, sedan gör de ingen skillnad). Men mot
satsen, dvs. brist på pengar eller t.o.m. fattigdom, skapar 
en stor ekonomisk stress som påverkar många delar av 
livet och därmed lyckan. En större ekonomisk stabilitet 
och trygghet tar bort mycket av stressen och pressen, 
vilket gör att många också känner sig lyckligare. Det gäller 
både ungdomar och äldre, säger Jens Magnusson pri
vatekonom på SEB. 

26%

13%

16%

45%

OftastNej

Oftast inteJa

8%
18%

74%

Ja NejVet ej

”Att ha en buffert för 
att inte få ångest över 

pengabrist”
– Tjej 19-21 år, Svealand
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Hur ser då unga på sin ekonomiska framtid?
Enkätundersökningen visar att endast en tredjedel 
av de svarande ser ljust på sin ekonomiska framtid. 
14 % svarar att de oroar sig över att samhället kom
mer bli mer utmanande i framtiden och därför känner 
sig osäkra inför den egna ekonomin. 12 % svarar att 
de har för mycket att oroa sig för i nuet för att kunna 
tänka på sin ekonomiska framtid och 15 % svarar 
att de inte alls tänkt på sin ekonomiska framtid. En 
tolkning som kan göras av detta är att orosmoln och 
andra viktiga händelser under livet som ung och i 
samhället påverkar ungas inställning till sin ekono
miska framtid. Detta stärks ytterligare i analysen 
över hur de olika ålderskategorierna svarat på denna 
fråga. Det framkommer att yngre ser mindre ljust på 
sin ekonomiska framtid än dem över 25 år, där 46 % 
svarar att de ser ljust på sin ekonomiska framtid.

Oron högre hos tjejer och hos dem med mindre peng-
ar per månad
Oron för den ekonomiska framtiden är högre bland 
de svarande som har mindre pengar att röra sig med 
varje månad. Framförallt visar resultaten att oron för 
framtiden är större hos äldre unga som har lite peng
ar att röra sig med varje månad. Om man lyfter ut 
segmentet 19-21 år som har mindre än 500 kr i mån
aden så minskar andelen som ser ljust på sin framtid 
till 7 %, vilket är en markant skillnad i jämförelse med 
de 35 % som svarar detsamma i den totala samman
ställningen av resultaten. Vidare finns det skillnader 
mellan hur tjejer och killar ser på sin ekonomiska 
framtid. 29 % av tjejerna ser ljust på sin ekonomiska 
framtid medan 45 % av killarna svarar detsamma. 14 % 
av de deltagande tjejerna har också svarat att de
har för mycket annat att oroa sig för för att se ljust på 
sin ekonomiska framtid samt att 17 % tror att sam

hället kommer bli mer utmanande i framtiden. 8 % av
killarna har svarat att de har för mycket att oroa 
sig för och 7 % av killarna har svarat att de tror att 
samhället blir svårare i framtiden. Av detta kan man 
utläsa att tjejerna som deltagit i enkäten i större ut
sträckning oroar sig för framtiden samt att de under
värderar sin egen möjlighet till en trygg ekonomisk 
framtid.

Att det finns skillnader i självförtroende mellan killar och 
tjejer känns igen från andra undersökningar. Killar har 
större tilltro till sin egen förmåga trots att vi samtidigt 
vet att tjejerna i genomsnitt klarar sig bättre i skolan. Till 
viss del kan tjejernas större oro motiveras av att arbets
marknaden ännu inte är jämställd, till exempel når 
män fortfarande fler chefspositioner och högre löner än 
kvinnor. Men skillnaderna minskar och förhoppningsvis 
försvinner dessa skillnader snart och villkoren för  da gens 
tjejer och killar blir mer jämställda jämfört med tidigare 
generationer.

Jag tycker att betydligt fler borde se ljust på sin ekono
miska framtid. En mycket stor majoritet kommer att få 
jobb och löner som de kommer att klara sig bra på. Vi 
har ekonomisk tillväxt i landet, vilket lite förenklat kan 
sägas göra att varje ny generation faktiskt får det bättre 
än den föregående, även om det förstås inte alltid känns 
uppenbart när man blickar in i en oviss framtid. Den oro 
många känner för sin ekonomiska framtid måste tas på 
allvar men är objektivt sett i många fall överdriven. Skaf
far man sig lite grundläggande ekonomiska kunskaper 
och parar det med sunt förnuft (t.ex. ett tidigt sparande 
och en skeptisk inställning till snabblån och köp på 
avbetalning) kommer det att gå bra för de allra flesta, 
kommenterar Jens Magnusson  privatekonom på SEB.
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Behöver unga stöd och kunskaper?
En del av undersökningen frågade de deltagande 
ungdomarna vad de har för behov av förkunskap och 
stöd kopplat till ekonomifrågor. Tabellen nedanför 
illustrerar vilken kunskap unga efterfrågar (se tabell 
2). Det som framgår när det gäller ungas behov av 
kunskap är att det är hyfsat spridd fördelning mellan 
de olika svars alternativen. Vad analysen visar är att 
hur unga prioriterar påverkas främst av faktorer som 
ålder, inkomst och kön. Förvånande är att endast 7 % 
vill lära sig mer om lån trots att bostadsproblemati
ken och diskussionen kring att köpa bostad är vanligt 
förekommande i hela Sverige, inte minst i media.

Det är glädjande att intresset att spara i fonder och 
aktier är stort för långsiktigt är det en klok sparform. 
Mer oroande är det låga intresset för att lära sig mer om 
lån. Med dagens bostadspriser behöver nästan alla ta 
ett stort lån för att kunna flytta hemifrån. Därför är det 
viktigt att förstå hur lån fungerar och vad de kostar. För 
unga är ett bra tips att försöka ha en sund inställning till 
lån och undvika sms-lån och inte köpa saker på avbetal
ning, säger Jens Magnusson privatekonom på SEB.

Tabell 2. Vad känner du att du behöver mer kunskaper kring när det gäller ekonomi?

1. Aktier och fonder   26%

2. Sparande     21%

3. Behöver inte mer kunskap  19%

4. Övergripande om privatekonomi 15%

5. Ekonomisk hållbarhet   12%

6. Lån      7%
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Hur kan vi stötta unga?
När vi undersökt vilket stöd unga önskar för att hålla 
koll på sin ekonomi efterfrågar flest mer kunskap 
och tillgång till lättpresenterad information samt 
lättanvända digitala lösningar. Färre önskar personlig 
kontakt med rådgivare (se tabell 3).

Under denna fråga har respondenterna även haft 
möjlighet att komplettera sina svarsalternativ i fritext 
om de saknar alternativ. Kommentarsfälten visar att 
unga överlag är nöjda med de tjänster som finns 
via internetbank och bankappar. I kommentarerna 
framgår att det finns en osäkerhet kopplat till om 
de sparar tillräckligt mycket per månad och om de 
prioriterar rätt. Många lyfter också att de behöver 
mer kunskap om arbetsmarknaden och hur de ska 
tänka kring löneutveckling och kostnader i framtiden. 
Många som upplever att de har svårigheter i livet, 
som t.ex. psykisk ohälsa eller funktionsvariation, har 
kommenterat att de behöver särskilt stöd med att 
sköta sin ekonomi. Något som de upplever att de 
inte får i kontakten med sin bank idag. Ett antal har 
även önskat neutral kunskap som inte påverkas av en 
banks vinstintressen. En vanligt förekommande kom
mentar handlar om självdisciplin och självkontroll, 
där många upplever att de har tillgång till tillräckligt 
stöd men att det är de själva som behöver skärpa sig.

Svaren visar att unga till stora delar efterfrågar en 
annan typ av service än tidigare generationer. Det 
ska gå snabbt, enkelt och vara digitalt. Det personliga 
mötet är inte längre lika viktigt. Unga efter frågar digi
tala lösningar som tillhandahåller pedagogisk informa
tion och nu är det upp till de som jobbar med de här 
frågorna att möta de här önskemålen. 

Skiljer sig behoven bland yngre samt mellan tjejer och 
killar? 
Det framgår i undersökningen att det finns skillna
der mellan yngre och äldre ungdomar. 29 % av ung-
domarna mellan 13-15 år svarar att de önskar mer 
kunskaper om sparande. Denna önskan minskar 
ju äldre ungdomarna blir och endast 12 % svarar 
detsamma i åldrarna 25 år och äldre. Däremot ökar 
behovet av kunskaper kring t.ex. aktier och fonder och 
ekonomisk hållbarhet hos de äldre enkätdeltagarna. 
Det finns också skillnader mellan vilket stöd de olika 
ålders segmenten önskar för att hålla en bättre koll på 
sin ekonomi. Segmentet som är mellan 13-15 år ut
trycker ett större behov av kunskap och lättpresente
rad information. Detta behov håller i sig men minskar 
hos ungdomarna som är 25 år eller äldre. Av de äldre 
ungdomarna som deltagit är det fler som uttrycker ett 
behov av att träffa en bankman/rådgivare samt att be
hovet för bra digitala tjänster ökar. Skillnaderna mellan 
hur tjejer och killar har svarat är relativt små. Fler tjejer 
önskar övergripande kunskap om privatekonomi. 18 % 
av tjejerna har valt detta alternativ medan endast 10 % 
av killarna valt detsamma. 13 % av tjejerna önskar mer 
information om ekonomisk hållbarhet, vilket endast 
8 % av killarna har svarat. Däremot svarar 26 % av 
killarna att de kan tillräckligt och inte behöver mer 
kunskap medan samma siffra hos tjejerna är 14 %.

Tabell 3. Vad skulle du behöva för stöd för att kunna 
hålla bra koll på din ekonomi?

1.Mer kunskap och lätt information 40%

2. Digitala lösningar (t.ex. budgetappar) 33%

3. Personlig kontakt med rådgivare  19%
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Diskussion

Enligt SCB har etableringsåldern för unga under 
2000-talet pendlat mellan 26–29 år för män och mel
lan 29–32 år för kvinnor (SCB 2012). Med etablerings
ålder menas att 75 % av en årskull är sysselsatta. Det
ta innebär att utvecklingen de senaste 20 åren har 
gått mot att ungdomar allt senare arbetar fulltid med 
en fast anställning. Samtidigt har den unga genera
tionens löner och inkomster utvecklats sämre jämfört 
med den arbetsföra befolkningen i övrigt (SCB 2012, 
Kronofogdemyndigheten 2008). Delvis för den sena 
etableringsåldern, lägre ingångslöner och den höga 
kostnaden för boende. Detta har enligt Kronofogde
myndigheten skapat en sårbar generation som lever 
med väldigt små marginaler mot t.ex. oförutsedda 
utgifter och som på det stora hela kommer i gång 
med sparande senare. Det kan medföra stora pro
blem för många senare i livet som t.ex. möjligheten 
till bostadsköp samt försämrad hälsa, (Kronofogde
myndigheten 2008).

Mot denna bittra verklighet är det inte märkligt att 
ett flertal internationella såväl som nationella studier 
lyfter ett trendbrott i attityder och värderingar hos 
den unga målgruppen. Trendbrottet kännetecknas 
i grova drag av att den unga målgruppen i större 
utsträckning drivs av mer traditionella och jordnära 
värderingar som att bilda familj, skaffa ett bra och 
säkert jobb, få barn och gifta sig snarare än att rädda 
världen, bli rik, känd osv. (Kairos Future 2016, MUCF 
2013, Ungdomsbarometern, mfl).

MUCF:s senaste mätning kring ungas attityder och 
värderingar visar att det som unga värderar högst är 
b.la. fast arbete och att leva i parförhållanden snarare 
än status i samhället som präglat föräldrageneratio
nen. I jämförelse mot tidigare undersökningar menar 
MUCF att det skett ett tydligt trendbrott där ekono
misk trygghet ökar i betydelse (MUCF, 2013). MUCF 
sammanställer även vart tredje år statistik kring 
ungas levnadsvillkor under sajten (tidigare rapporten) 
ung idag. Statistiken kring ungas levnadsvillkor och
framförallt kategorierna som kopplar till ungas socio-
ekonomiska status framhäver något nedgående 
trender kring unga i arbetslöshet, skuldsättning och 
andelen unga som får ekonomiskt bistånd. Även 
Kronofogden lyfter att ungas skuldsättning de senaste 
fem åren har minskat men att problemen kvarstår 
då tidig skuldsättning har en tendens att sätta igång 

kedjeeffekter på såväl hälsa som etablering. Vår 
 undersökning visar en medvetenhet kring privat-
ekonomins betydelse hos unga där en majoritet av de 
svarande sparar och 61 % oftast eller alltid har eko
nomin i åtanke vid val i livet. Dock svarar endast en 
tredjedel att de ser ljust på sin ekonomiska framtid, 
detta trots att framtidsprognoser visar att majorite
ten av de ungdomar som växer upp idag kommer 
att få jobb och löner som de kommer klara sig bra 
på. Sverige har en ekonomisk tillväxt som överlag 
innebär att varje generation faktiskt kommer att få 
det bättre än den föregående. Detta kan givetvis vara 
svårt att överblicka när man som ung står mot en 
oviss framtid och ska börja sitt vuxenliv och måhända 
är det kanske utmärkande känslor för ungdomsåren 
oavsett vilken tidsperiod man undersöker. Oavsett 
är det viktigt att förstå varför unga känner så här och 
hur detta påverkar deras resonemang, livsval och väl
mående i stort då dessa faktorer kan få konsekven
ser för samhällsutvecklingen.

Oroväckande aspekter i resultaten är hur mängden 
pengar påverkar ungas tro på framtiden. När vi 
analyserat segmentet unga som har mindre än 500 kr 
att röra sig med per månad ur ett åldersperspektiv 
framkommer en tydlig koppling till framtidstro. De 
ungdomarna med mindre pengar per månad upple
ver en märkbart låg framtidstro. Samtidigt visar resul
taten att tjejer upplever en mindre tilltro på sin egen 
förmåga än killar, detta trots att forskning och un
dersökningar visar att tjejerna i genomsnitt klarar sig 
bättre i skolan och i högre utsträckning söker vidare 
till högre utbildningar (Skolverket 2012, Skolvärlden).

Om detta är ett resultat av att tjejernas självför-
troende påverkas av en arbetsmarknad som fort-
farande inte är jämställd eller ett tecken på att tjejerna 
har en större förståelse av omvärlden och därmed 
oroar sig mer saknar vi underlag för att kunna ana
lysera. Däremot understryker jämställdhets- och 
jämlikhetsaspekten att det finns mycket att göra för 
att skapa förutsättningar för fler unga att känna fram
tidstro och trygghet inför livsval.

Undersökningen ”Från Yolo till oro” genomförd av 
Linneuniversitetet och Novus visar att en av de största 
vardagsfrustrationerna bland unga i åldrarna 18-25 
är att t.ex. stå i kö, byråkratiska strukturer, väntetider 
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osv. Samma tendenser syns i vår undersökning där 
unga överlag önskar att enkelt, via lättpresenterad 
information och lättanvändbara digitala tjänster sköta 
och se över sin privatekonomi. Svaren visar tydligt att 
de som svarat på de här frågorna till stora delar efter
frågar en annan typ av service än tidigare generationer. 
Det ska vara snabbt, enkelt och digitalt. Det personliga 
mötet är inte lika viktigt längre. Pedagogiskt informa
tion som gärna är presenterad i en digital lösning är 
mer centralt. Detta ställer oundvikligt högre krav på 
individens egna finansiella kunskaper att själv kun
na navigera och prioritera rätt i sina vardagsval och 
exempelvis kring sitt sparande och sina placeringar. 
Denna utveckling kan potentiellt ge mer makt till kun
den samtidigt som den också riskerar bidra till att allt 
fler hamnar utanför.

Finansinspektionen lyfter i en studie från 2016 att 
det finns betydande brister hos ungas kunskaper 
om privat ekonomi och menar att var tredje ungdom 
känner en osäkerhet runt privatekonomi är oroande 
då det handlar om kunskap som är nödvändig för att 
klara sin egen ekonomi idag och på lång sikt. De lyfter 
vikten av folkbildning då kunskap om privatekonomi 
är en färskvara som behöver upp dateras i linje med 
hur livet och omvärlden utvecklas (Finansinspektionen 
2016). 40 % av de ungdomarna som deltagit i vår 
enkätundersökning efterfrågar mer kunskap och mer 
lättillgänglig information om ekonomi. Ett flertal lyfter 
också att de är osäkra på sitt privatekonomiska tänk
ande och om de prioriterar rätt och gör tillräckligt. 
Våra resultat vilar på att unga själva har fått uppskat
ta sina kunskaper och behov. Det är därmed svårt att 
bedöma hur det ligger till med ungas faktiska kunska
per. Om vi däremot utgår från finansinspektionens 
resultat är det av hög vikt att skapa förutsättningar 
för att fler unga får ökade kunskaper om ekonomi för 
att inte hamna i utanförskap längre fram.
Ekonomi kan på detta sätt likställas med ett verktyg 
för välmående som borde få mer plats i skola, i hem
met samt att aktörer som t.ex. banker tillhandahåller 
information för unga att själva lära sig mer.

Med denna undersökningen har avsikten aldrig varit 
att ta reda på exakta detaljer kring ungas sparande 
eller mäta deras kunskaper, utan snarare att ta del 

av ungas röster och tankar kring ekonomi och ställa 
dessa mot en omvärldsbild och bättre förstå ungas 
behov. Undersökningen har heller ingen avsikt att 
endast läggas på hög bland andra rapporter utan 
är start skottet för ett längre samarbete mellan Ung
domar.se och SEB där resultaten kommer användas 
bland annat under en gymnasieturné där vi tillsam
mans möter 1000-tals ungdomar för att ytterligare 
fördjupa resultatet genom kvalitativa möten.
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Materialet i denna rapport bygger på en enkätunder
sökning om ungas tankar kring ekonomi, framtiden. 
Ungdomar.se i samarbete med SEB genomförde 
enkäten digitalt på sajten Ungdomar.se. Enkäten var 
öppen under en fyra veckorsperiod under septem
ber-oktober 2016.

Urvalet i rapporten bygger på unika svar från 3569 
ungdomar. Enkäten genomfördes som en pop-up 
survey via verktyget SurveyMonkey. Vi har genom 
analysen varit medvetna om verktygets och under
sökningsmetodens brister såsom att de svarande 
deltar på frivillig basis vilket kan innebära att endast 
ungdomar som tycker ämnet är viktigt deltar eller att 
det är svårt att proportionellt fördela/kvotera anta
let respondenter. Denna rapport avser inte att ge 
några absoluta svar kring målgruppen men de 3569 
ger oss en indikation och ett underlag för att föra en 

diskussion och skapa en bild inför vidare arbete med 
målgruppen i denna fråga. Som stöd har komplette
rande statistik och undersökningar legat till grund för 
diskussion och analys. Ett flertal statistiskt säkerställ
da undersökningar visar liknande resultat som denna 
undersökning. 

Enktäten bestod av 13 frågor varav 3 berörde kön, 
ålder och geografi och 10 som berörde ekonomi. 
Samtliga frågor var obligatoriska, vi har avgränsat icke 
fullföljda enkäter från urvalet. Tre frågor har också 
gett möjligheten till fritext kommentarer eller svar. 
Totalt har 518 kommentarer analyserats som komple
ment till övrigt underlag.

Metod
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Underlag

Nedan följer en sammanställning av de källor som 
legat till grund för slutdiskussionen. 
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Frågor

1. Vilket kön identifierar du dig som?
Tjej
Kille
Annat

2. Vilken ålderskategori tillhör du?
1315
16-18
1921
2224
25 uppåt

3. Var i långa landet Sverige bor du?
Götaland
Svealand
Norrland

4. På ett ungefär hur mycket egna pengar har du 
att röra dig med per månad?
0-500 kr
500-1000 kr
1000-1500 kr
1500kr >

5. Vad förväntas du själv kunna betala i ditt hus-
håll?
Mina fritidsintressen (t.ex medlemsavgifter och ut
rustning)
Sociala aktiviteter (fika, inträde, biobiljetter)
Betala eller bidra till hyra och boendekostnader som 
t.ex el/värme
Kläder och skor
Mediciner
Mat och livsmedel
Resor
Allt jag gör
Inget

6. Upplever du att du blir lyckligare när du har 
mer ekonomisk stabilitet och mer pengar?
Ja
Nej
Vet ej, har ej haft så mycket pengar

7. Hur ser du på din egen ekonomiska framtid?
Ser ljust på den
Har för mycket annat jag behöver lösa först för att 
tänka på det
 Har inte tänkt på den
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Jag tror det kommer bli svårt, för att samhället blir 
mer utmanande i framtiden
Om valen jag satsar på slår ut rätt kommer det gå bra
Ekonomisk framtid känns inte så viktigt för mig

8. Har du något mål eller plan med din ekonomi?
Ja, men bara kortsiktigt
Ja! Jag har en långsiktig plan som jag följer
Nej inga mål och planer, tar dagen som den kommer
Nej ingen plan för hur men har mål om hur jag vill ha 
det i framtiden

9. Har du möjligheten att spara pengar varje 
månad?
Ja
Nej har inte möjlighet att spara just nu
Har kanske möjligheten men väljer att inte göra det
Det beror på, vissa månader går bra andra inte

10. Vad känner du att du behöver mer kunskaper 
kring när det gäller ekonomi?
Sparande
Aktier och fonder
Lån
Övergripande om privatekonomi
Ekonomisk hållbarhet
Behöver inte mer kunskap kan tillräckligt

11. Tänker du på din framtida ekonomi när du 
gör val i livet? t.ex när du väljer utbildning prio-
riterar du möjligheterna till ett fast jobb och bra 
inkomst?
Ja 
Nej
Oftast
Oftast inte

12. Vad skulle du behöva för stöd för att kunna 
hålla bra koll på din ekonomi?
Mer kunskap och lättpresenterad information
Mer möjlighet till personlig kontakt medrådgivare
Digitala lösningar som är lätta att använda (t.ex. bud
getappar)
Andra förslag: (fritext svar)

13. Om du sparar, eller när du börjar spara, vad 
sparar du till?
En buffert (en summa som kan finnas som stöd för 
oväntade kostnader)

Resa och utbildning utomlands
Min första bostad
Pension
Allt som står
Jag sparar inte
Något annat: (fritext svar)





Om SEB och Ungdomar.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern med 
cirka 15 300 medarbetare. Vi tror starkt på att entre
prenöriellt tänkande och innovativa företag behövs 
för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt 
perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och 
motgång. 2016 engagerade sig våra medarbetare 
med 18 000 timmar för framtida generationer och 
SEB investerar motsvarande 53 miljoner kronor i 
olika samhällsinitiativ i de marknader de verkar. Som 
bank är vi en integrerad del av samhället. Vi vill dela 
vår kunskap och vårt engagemang för att bidra till 
en ung generation som har kapacitet att själva fatta 
välgrundade finansiella beslut. Vårt fokus på framtida 
generationer sker genom satsningar på innovation, 
entreprenörskap, finansiell kunskap och inkludering.

Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala 
plattformar för unga. Sedan år 2000 har Ungdomar.se 
varit en trygg mötesplats och ett forum där unga kan 
göra sina röster hörda, diskutera med varandra och 
få stöd i vardagen. Ungdomar.se ägs av Ungdomar 
AB som också driver we_change, Sveriges största 
hållbarhetssatsning för gymnasieskolan, och Respekt
koden, ett projekt för att öka ungas trygghet online. 
Vem du än är så är du hjärtligt välkommen in till 
Ungdomar.se. 

Besök oss på SEB.se och Ungdomar.se


