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70- och 80-talister tror på en ljus framtid efter finanskrisen 

I dag presenterar Nordnets nya privatekonom Mika Burman Götz en rapport där 
70- och 80-talisters ekonomiska beteende under finanskrisen studerats. Studien 
visar att gruppen har en stark framtidstro både vad gäller boprisutvecklingen samt 
aktie- och fondmarknaden. Och man är beredd att ta risker därefter. 

I opinionsundersökningen framgår bland annat att 70- och 80-talister belånat sina 
fastigheter hårt – 43 procent uppger att deras bostad är belånad med 75 procent eller mer. 
Samtidigt är denna grupp mycket mer positiv till den framtida prisutvecklingen för bostäder 
jämfört med äldre personer.  

Vad gäller 70- och 80-talisternas andra placeringar kan man se en liknande trend. Man har 
valt att lägga 72 procent i aktier och sex procent i obligationer. De som är 55 år eller äldre 
väljer att ha 65 procent i aktier och 10 procent i obligationer. 

Vad gäller fondinnehaven väljer 70- och 80-talisterna att placera 71 procent i aktie- och 
blandfonder och bara 11 procent i räntefonder. De som är 55 år och äldre har 61 procent i 
aktie- och blandfonder och hela 19 procent i räntefonder.  

- Mina generella privatekonomiska råd brukar vara – För det första: våga drömma! För 
det andra: håll koll! Och För det tredje: Sitt inte still i båten! I rapporten visar det sig 
att 70- och 80-talister följer dessa råd. Yngre personer är aktiva och tar relativt höga 
risker, vilket visar att de har en positiv framtidstro. Det tycker jag att de gör rätt i, 
säger Nordnets nya privatekonom Mika Burman Götz. 

Studien bygger dels på en opinionsundersökning genomförd av Novus Opinion under slutet 
av september 2008 om svenskars bolånesituation samt på Nordnets egen statistik av 
kundernas aktie- och fondinnehav per den sista oktober 2008. 
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