
Unga vuxnas sparande och koll på pengar.

Pengar och livet



Med koll på ekonomin kan 
man påverka sin framtid.
Som ung vuxen tar man många beslut kring sin ekonomi.  
En del kan få betydelse för resten av livet. Om man har 
en grundläggande förståelse för privatekonomi är 
chansen större att valen man gör blir bra – och bidrar  
till att man kan leva det liv man vill.

Var tredje saknar  
tillräckliga kunskaper  
i privatekonomi.

Unga vuxna är flitiga sparare.

Två av tre mellan 18 och 25 år uppger  
att de har god eller tillräcklig kunskap  
för att fatta bra beslut om sin egen  
ekonomi. Men var tredje upplever att de 
inte har tillräckliga eller inga kunskaper 
alls i privatekonomi. Fler än varannan 
ung vuxen skulle vilja lära sig mer.

Med ett regelbundet sparande kan man både bygga en buffert och spara till 
sådant man vill göra eller unna sig längre fram – och på så sätt undvika snabba 
lån och köp på avbetalning som annars kan locka när man till exempel ska flytta 
hemifrån, vill ut och resa eller behöver köpa nya glasögon.  Och många unga 
vuxna är duktiga på att spara: 82 procent gör det. Hälften av alla unga vuxna 
sparar regelbundet.

Om du har eller skulle ha pengar att 
spara, vilken eller vilka sparformer 
skulle du välja till ditt sparande?

Var har du lärt dig  
om privatekonomi:

Det här sparar 
unga vuxna till:

Sparkonto i topp:

Många har lärt sig om privatekonomi  
av sina föräldrar. Men alla får inte den 
kunskapen hemifrån. Därför är det  
viktigt att skolan tar ämnet privat- 

ekonomi på allvar och  
hjälper till att rusta barn  
och unga med kunskap om 
hur man sköter sin ekonomi.

Arturo Arques, privatekonom 
Swedbank och sparbankerna

Välj sparform utifrån vad du vill göra med dina pengar och när du 
behöver dem – det kan vara avgörande för att du ska uppnå det 

du vill. Aktier och fonder innebär en risk, men på 
några års sikt kan de också ge bättre avkastning än 
ett sparkonto. Det kan kännas tråkigt att spara till 
något i flera år, men känslan av att uppnå ett  
stort mål är oslagbar!

Tove Zander, vd Unga Aktiesparare
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Uppgifterna i den här broschyren kommer från en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och  
Unga Aktiesparare. Undersökningen gjordes i mars 2019 och omfattar 3 000 respondenter i åldern 18-25 år.



Vilken ska man välja? 
Tre exempel på sparformer
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På sparkontot kan du ha pengar du vill kunna komma åt  
snabbt. Med dagens låga ränteläge ger många sparkonton  
ingen avkastning, men fördelen med sparkonto är att  
pengarna alltid är tillgängliga. Sparkonto kan passa för  
till exempel buffertsparande*.

Är du nyfiken på börsen? Har du lust att lära dig mer om den 
och tid att hålla koll på den? Då kan det vara en idé att investera 
delar av ditt långsiktiga sparande i aktier. Du placerar då själv 
dina pengar i olika företags aktier, till skillnad mot sparande  
i aktiefonder då du placerar dina pengar i en fond bestående  
av olika aktier som en fondförvaltare har satt ihop.**

En fond är en sammansättning av flera olika aktier. En fond 
kan också innehålla räntebärande värdepapper. Olika fonder  
har olika hög risk. En högre andel aktier i förhållande till  
räntebärande värdepapper innebär en högre risk. Och ju 
högre andel nischade aktier, till exempel inom en begränsad  
bransch eller ett geografiskt område, desto högre risk. 
Högre risk kan ge högre förväntad avkastning över tid,  
men innebär också att värdet kan gå mer upp och ner över 
tid. Fondsparande kan passa för det långsiktiga sparande 
men även sparande på bara några års sikt. Den stora  
variationen av aktie- och räntefonder gör att fondsparande 
kan passa för det långsiktiga sparandet men även för  
sparande på några års sikt.**

Vill du göra många olika 
saker för dina pengar? 
Spara på flera sätt!
Årets sommarsemester, en buffert för plötsliga och oväntade utgifter,  
ett framtida bostadsköp och kanske också lite till pensionen. Har du flera  
olika mål med ditt sparande? Då kan det vara bra att dela upp summan  
du sparar varje månad på olika sparformer.

Pengar du kan ta av 
om något oförutsett 
händer, som ett tand-
läkarbesök eller nya 
glasögon.

Börja gärna spara till  
pensionen när du får  
ditt första jobb. Börjar 
du tidigt behöver du  
inte sätta av så mycket 
pengar varje månad.

Kanske till en bostad, 
en resa eller helt 
enkelt pengar du vill 
ha längre fram.

Buffert Pension Annat sparande

◊ Förstå vad du köper
◊ Håll dig informerad
◊ Spara långsiktigt
◊ Spara regelbundet
◊ Sprid riskerna

Fem gyllene regler 
för aktier från  
Unga Aktiesparare:



◊  Ordna en automatisk överföring från lönekontot 
varje månad. Då kan du ha kul för pengarna som 
blir över, utan dåligt samvete. 

◊   Försök spara tio procent av lönen. Är tio procent 
för mycket? Börja med att spara det du kan!

◊  Varje sparad krona är bättre än ingen alls.  
Även små belopp kan växa sig stora med tiden.

Det bästa 
sparandet är 
det som blir av!

Tips!



Kom ihåg:
*Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.  
Den ersätter kapital och ränta på inlåningskonto upp till 950 000 kronor per person 
och bank/institut.
**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.

Informationen i den här broschyren är  
inte rådgivning. Men du kan alltid få råd  

om sparande och placeringar av Swedbank, 
och hos Unga Aktiesparare kan du lära dig mer 

om finansmarknaden och hur du investerar.

Välkommen!

Vill du 
veta mer?


