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Finansiell förmåga



Om sannolikheten att få en 

sjukdom är 10%, hur många av 

1000 personer förväntas få 

sjukdomen? 



92 procent



En bilhandlare erbjuder en 

begagnad bil för 60 000 kr. Det 

är två tredjedelar av vad den 

kostade som ny. Hur mycket 

kostade bilen som ny? 



77 procent



Fem personer vinner ett lotteri 

och ska dela lika på vinsten. 

Om vinsten de ska dela på är 2 

miljoner, hur mycket får var 

och en? 



89 procent



Anta att du har 100 kr på ett 

sparkonto med 2 procents ränta. 

Hur mycket tror du att du skulle ha 

på kontot efter 5 år om du låter 

pengarna växa på kontot? 

(Mer än 102 kr. Exakt 102 kr. Mindre än 102 kr. 

Vet ej)



87 procent



Anta att räntan på ditt 

sparkonto är 1 procent och 

inflationen är 2 procent. Om du 

låter dina pengar stå på kontot 

i ett år, kommer du då vid årets 

slut att kunna köpa? 
(Mer. Mindre. Lika mycket. Vet ej.) 



76 procent



Är följande påstående sant 

eller falskt? Att köpa aktier i 

ett enstaka företag är 

vanligtvis säkrare än att köpa 

andelar i en aktiefond? 



73 procent



Finansiell förmåga och 

finansiell kunskap
Vi är bäst i världen. Men det räcker inte. Finansiell förmåga betyder grundläggande 

kunskaper (the ABC of finance*) och det krävs mer än så på en välutvecklat finansiell 

marknad.

27 procent saknar kunskap om riskspridning (18 – 79 år).



Hushåll med lägre inkomst och 

utbildning
Lägre finansiell förmåga

På de frågor som handlar om att planera på längre sikt och att hålla sig informerad om 

privatekonomiska frågor uppger de hushåll med lägst inkomst också det lägsta 

intresset. I kombination med att många bland de hushållen uppger att de har svårt att få 

pengarna att räcka till blir de extra sårbara.

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/hushallens-ekonomi-och-finansiella-formaga-2020/



Stärka konsumenternas 

ställning på finansmarknaden 

genom finansiell folkbildning

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Finansinspektionen



Nationellt nätverk
Nätverket Gilla Din Ekonomi bildades 2010.

Över 80 myndigheter, organisationer och företag.

Medlemmar samarbetar inom privatekonomisk folkbildning. 

Tillsammans utbildar nätverket konsumenter i privatekonomi. 

Finansinspektionen har en drivande roll i nätverket och finansierar kansliet.

Ingen försäljning – bara fakta! 

www.gilladinekonomi.se
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