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24 maj 2019 
 
Unga vuxna vill spara i aktier – men bristande kunskap gör att många 
avstår 
 
65 procent av de mellan 18-24 år är intresserade av att spara i aktier, men bara 23 procent 
gör det. De flesta som är intresserade men avstår anser att de inte har den kunskap som 
krävs. Samtidigt vill många aktieintresserade lära sig mer om privatekonomi, och de 
flesta föredrar nätet för att få information om sparande. Det visar en undersökning som 
Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Unga Aktiesparare.1 
 
Två av tre mellan 18 och 24 år är intresserade av att spara i aktier, men de flesta avstår från att göra 
det. Av de som avstår anser 70 procent att de inte har tillräcklig kunskap för att spara i aktier. Knappt 
hälften tycker att det verkar svårt och riskfyllt. Många uppger också att de har för lite pengar för att 
spara i aktier. 
 
-Det stämmer att det krävs både kunskap och intresse för att spara i aktier, men är man nyfiken på 
aktier och har tid att hålla koll på börsen ska man inte tveka att försöka lära sig mer. När du läst på, 
tagit mod till dig och köpt din första aktie har du tagit dig över den största tröskeln. Satsa sedan på att 
fortsätta lära dig mer samtidigt som du bygger upp ett sparande med aktier i flera olika branscher så att 
du sprider riskerna.  säger Tove Zander, vd på Unga Aktiesparare.  
 
Två av tre aktieintresserade lär sig om sparande på nätet 

Många som är intresserade av aktier vill lära sig mer om privatekonomi och när det kommer till 
sparande söker nästan två av tre helst information på nätet. Knappt hälften skulle vända sig till någon i 
familjen för att få mer information om sparande och nästan lika många skulle vända sig till sin bank 
eller annan expert. 
 
- Att vara nyfiken och prata om ekonomi och sparande i familjen, med sin partner och sina vänner kan 
vara ett bra sätt att lära sig mer. Men tänk på att inte lägga besluten om ditt sparande i händerna på 
någon annan, utan se till att du själv har koll och kan göra självständiga och medvetna val kring din 
ekonomi, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.   
 
Börsens svängningar påverkar inte sparandet för de flesta 
Nästan åtta av tio som sparar i aktier ser det som ett långsiktigt sparande med bra avkastning på sikt. 
Knappt hälften, 47 procent, tycker inte att börsens upp- och nedgångar påverkar deras långsiktiga 
sparande. 20 procent uppger att de blir mindre aktiva och avvaktar, medan 14 procent blir mer aktiva 
och köper och säljer om börsen varierar mycket. 
 
-Att spara i aktier har historiskt sett varit en gynnsam sparform för att få avkastning på sina pengar på 
lång sikt. Men man ska vara medveten om att värdeförändringen på aktier periodvis kan vara väldigt 
stor. Därför bör du också ha ett sparande som inte påverkas av börsens svängningar, säger Arturo 
Arques.  

 
Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

                                                
1 Undersökningen genomfördes under mars-april 2019, över 1 000 personer mellan 18 och 25 år deltog. 
 
 



 

 

 
 
 

 
Kom igång och spara, och spara rätt – tips från Swedbank och Unga Aktiesparare 
 

• Spara regelbundet, ordna med en automatisk överföring från ditt lönekonto eller från 
kontot du får studiemedel till. Försök spara 10 procent av lönen. 

• Börja spara så tidigt du kan och tänk på att även mindre belopp växer sig 
större med tiden.  

• Prioritera en sparbuffert.  

• Placera ditt långsiktiga sparande i en sparform som över tid ger en god 
avkastning. Med tiden kommer du att tjäna pengar på dina pengar och dra 
nytta av den så kallade ränta på ränta effekten. Aktier och aktiefonder är en 
bra sparform för långsiktigt sparande, men tänk på att värdet både kan öka 
och minska. 

• Tänk på att avgifterna när du placerar pengar har betydelse, särskilt om du 
sparar under många år. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Tove Zander, VD, tfn 070-293 96 00 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns 
idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på 
kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder 
ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och 
organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga 
Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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Bilaga. Tabeller 
Avrundade tal, summerar därför inte alltid 

 
Är du intresserad av att spara i aktier? 
 

 Total 

Ja, och sparar i aktier idag 23 % 
Ja, men sparar inte i aktier idag 43 % 
Summa intresserad 66 % 
Nej, men sparar i aktier ändå 4 % 
Nej, och sparar inte i aktier idag 20 % 
Summa inte intresserad 24 % 
Tveksam vet ej 10 % 

 
 
 
Vilka av följande påståenden gällande aktier instämmer du i? 
 

 Total Intresserad av 
aktier 

Inte intresserad 
av aktier 

Jag ser aktier som en chans att göra 
snabba klipp 

11 % 14 % 6 % 

Jag ser aktier som ett långsiktigt 
sparande med bra avkastning på sikt 

38 % 51 % 13 % 

Att spara i aktier verkar svårt och 
krångligt 

40 % 37 % 47 % 

Att spara i aktier verkar riskfyllt 45 % 43 % 54 % 
Jag har inte tillräcklig kunskap för att 
spara i aktier 

55 % 52 % 62 % 

Jag har för lite pengar för att spara i 
aktier 

16 % 16 % 18 % 

    

 
Fördelat på de som är intresserade och sparar respektive ändå inte sparar i aktier 

 
 Intresserad och 

sparar i akter 
Intresserad men 

sparar inte i aktier 

Jag ser aktier som en chans att göra 
snabba klipp 

16 % 12 % 

Jag ser aktier som ett långsiktigt 
sparande med bra avkastning på sikt 

79 % 37 % 

Att spara i aktier verkar svårt och 
krångligt 

15 % 49 % 

Att spara i aktier verkar riskfyllt 33 % 49 % 
Jag har inte tillräcklig kunskap för att 
spara i aktier 

15 % 72 % 

Jag har för lite pengar för att spara i 
aktier 

4 % 22 % 

 
 
 
Vart skulle du vända dig om du ville ha mer information om sparande? 
 

 Total Intresserad av 
aktier 

Inte intresserad 
av aktier 

Till en vän 22 % 23 % 22 % 
Till någon inom familjen 53 % 49 % 61 % 
Till min bank eller annan expert 45 % 44 % 44 % 
Söker information på nätet 59 % 64 % 54 % 
Till en intresseförening/organisation 8 % 9 % 7 % 
Annat 2 % 2 % 1 % 
Jag behöver inte mer information 2 % 1 % 4 % 

  



 

 

Fördelat på de som är intresserade och sparar respektive ändå inte sparar i aktier 

 
 Intresserad och 

sparar i akter 
Intresserad men 

sparar inte i aktier 

Till en vän 23 % 23 % 
Till någon inom familjen 47 % 50 % 
Till min bank eller annan expert 35 % 49 % 
Söker information på nätet 68 % 62 % 
Till en intresseförening/organisation 12 % 7 % 
Annat 3 % 2 % 
Jag behöver inte mer information 4 % 0 % 

 
 
 
Hur påverkar börsens upp- och nedgångar ditt långsiktiga sparande? 
 

 Total Intresserad av 
aktier 

Inte intresserad 
av aktier 

Jag blir mindre aktiv och avvaktar om 
börsen varierar mycket 

11 % 14 % 8 % 

Jag säljer mina aktier och fonder om 
börsen varierar mycket 

2 % 3 % 2 % 

Jag blir mer aktiv och köper och 
säljer om börsen varierar mycket 

6 % 8 % 3 % 

Det påverkar inte alls mitt långsiktiga 
sparande 

49 % 48 % 60 % 

Tveksam, vet ej 32 % 28 % 27 % 

 
 
Fördelat på de som är intresserade och sparar respektive ändå inte sparar i aktier 

 
 Intresserad och 

sparar i akter 
Intresserad men 

sparar inte i aktier 

Jag blir mindre aktiv och avvaktar om 
börsen varierar mycket 

20 % 11 % 

Jag säljer mina aktier och fonder om 
börsen varierar mycket 

3 % 3 % 

Jag blir mer aktiv och köper och 
säljer om börsen varierar mycket 

14 % 4 % 

Det påverkar inte alls mitt långsiktiga 
sparande 

47 % 48 % 

Tveksam, vet ej 16 % 34 % 

 
 
 
Vad av följande stämmer på dig? 
 

 Total Intresserad av 
aktier 

Inte intresserad 
av aktier 

Jag har lärt mig om privatekonomi i 
skolan 

39 % 41 % 41 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi av 
mina föräldrar 

65 % 64 % 69 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi av 
mina vänner 

22 % 24 % 20 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi 
genom att söka information själv 

49 % 55 % 40 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi på 
annat sätt 

16 % 18 % 14 % 

Jag skulle vilja lära mig mer om 
privatekonomi 

55 % 58 % 47 % 

Jag är ointresserad av att lära mig 
mer om privatekonomi 

3 % 1 % 8 % 

 
 



 

 

Fördelat på de som är intresserade och sparar respektive ändå inte sparar i aktier 

 
 Intresserad och 

sparar i akter 
Intresserad men 

sparar inte i aktier 

Jag har lärt mig om privatekonomi i 
skolan 

39 % 42 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi av 
mina föräldrar 

61 % 66 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi av 
mina vänner 

29 % 21 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi 
genom att söka information själv 

67 % 49 % 

Jag har lärt mig om privatekonomi på 
annat sätt 

24 % 15 % 

Jag skulle vilja lära mig mer om 
privatekonomi 

45 % 65 % 

Jag är ointresserad av att lära mig 
mer om privatekonomi 

1 % 1 % 

 
 


