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For at få overblik over faste udgifter

For at sikre, at der er penge til
uventede udgifter

For at se, hvor stor en indkomst jeg
behøver

For at sikre, at jeg fortsat kan spare
op

Total Piger Drenge



At jeg kunne betale uforudsete omkostninger

At jeg kunne betale depositum og indskud

At jeg kunne købe møbler og andet udstyr

At jeg havde penge til ferier og rejser

At jeg kunne have penge foruden SU eller
fritidsjob

At jeg havde penge til at realisere et større
ønske

At jeg kunne betale husleje

At jeg havde penge til fritidsaktiviteter

At jeg havde penge til at gå i byen eller
shoppe

At jeg kunne betale flytteomkostninger

Andet

Ved ikke / husker ikke

Total Piger Drenge





Ikke relevant

Udgiften kom bag på
mig

Var forberedt på udgift,
men omfanget kom
bag på mig

Var forberedt på udgift
og omfang





At jeg har overblik over mine månedlige indtægter og udgifter

At jeg ikke bruger flere penge, end jeg har til rådighed

At min konto ikke går i minus

At jeg ved, hvad jeg bruger mine penge på

At jeg har lagt et månedligt budget

At jeg oftest har penge tilbage, når måneden er omme

At jeg ikke skal bekymre mig om uforudsete udgifter

At jeg sparer op til min pension

At jeg på lige fod med andre kan deltage i samtaler om
privatøkonomi

At jeg har højere livskvalitet

At jeg investerer

De unge Forældre



De unge

Forældrene

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke



Ja, en enkelt gang

Ja, flere gange

Nej, aldrig

Bede mine forældre om hjælp

Arbejde flere timer

Få et (ekstra) arbejde

Bede familie om hjælp

Bede venner om hjælp

At kontakte min bank

At tage et kviklån

Andet

Ved ikke / husker ikke



Jeg havde ikke lyst til at stifte
gæld

Jeg var bange for at blive
fanget i længerevarende gæld

Det var for dyrt ift. andre
løsninger

Det gik imod min
selvopfattelse om at være…

Jeg var bange for at blive
stemplet som økonomisk…

Andet

Ved ikke / husker ikke

Det var en diskret måde at
låne penge på

Der blev ikke sat
spørgsmålstegn ved mit

økonomiske behov

Det var nemt

Jeg skulle ikke først tale med
min bankrådgiver

Andet



Jeg tænker meget over min
økonomi

Jeg har kun lige penge nok
til at tingene kan løbe rundt

Jeg tænker ikke så meget
på min økonomi, det hele

skal nok gå

Jeg synes, det er svært at
tale om økonomi

Jeg har ofte ikke penge til
slutningen af måneden

Mine forældre hjælper mig
ofte med at få økonomien til

at hænge sammen

De unge Forældrene



Jeg tænker meget over min
økonomi

Jeg har kun lige penge nok
til at tingene kan løbe rundt

Jeg tænker ikke så meget
på min økonomi, det hele

skal nok gå

Jeg synes, det er svært at
tale om økonomi

Jeg har ofte ikke penge til
slutningen af måneden

Mine forældre hjælper mig
ofte med at få økonomien til

at hænge sammen

Økonomisk kompetente unge Økonomisk mindre kompetente unge







Mine forældre

Mine venner

Øvrige familiemedlemmer

Min bankrådgiver/bank

Jeg søger på internettet (f.eks. Google eller
YouTube)

Mine kollegaer

Henvender mig ikke til nogen

Andre

De unge Forældre



Hjælp til at skabe et økonomisk overblik

En samtale med min bankrådgiver

Økonomisk sparring over tid

Onlinekurser, der kan styrke min økonomiske forståelse

En anonym hotline, hvor jeg kan stille spørgsmål og få
svar

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke



Gode digitale løsninger (fx net- og mobilbank)

At jeg nemt kan komme i kontakt med banken og min…

At banken har en sund økonomi

At banken er konkurrencedygtig på priser og gebyrer

At banken har et godt omdømme

At jeg kan få gode renter

At jeg kan få gode lånemuligheder

At banken passer godt på sine medarbejdere og løfter et…

At banken har filialer tæt beliggende på mit hjem eller arbejde

En personlig relation

At banken er lokalt forankret

At banken er bæredygtig

Ingen af ovenstående

Ved ikke



Mobilbank

Spiir

Lommebudget

Weekly

Money Log

For Resten

Anden/andre app(s)

Jeg bruger ikke apps i forbindelse med økonomi





Under 10.000 kr.

10.000-14.999 kr.

15.000-19.999 kr.

20.000-24.999 kr.

25.000-29.999 kr.

30.000-39.999 kr.

40.000-49.999 kr.

50.000 kr. +

Vil ikke oplyse

Danske Bank

Nordea

Alm. Brand Bank

Jyske Bank

Arbejdernes Landsbank

Spar Nord Bank

Nykredit Bank

Sydbank

Jutlander Bank

Lån & Spar Bank

Basisbank

Sparekassen…

Sparekassen Kronjylland

BankNordik

Middelfart Sparekasse

Handelsbanken

Vestjysk Bank

Saxo Bank

Anden



100.000-199.999 kr.

200.000-299.999 kr.

300.000-399.999 kr.

400.000-599.999 kr.

600.000-799.999 kr.

800.000-999.999 kr.

1.000.000 kr. +

Vil ikke oplyse

Folkeskole

Gymnasium
(STX/HF/HHX/HTX)

Erhvervsfaglig

Kort videregående

Mellemlang
videregående

Lang videregående

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år +
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Total

Drenge

Piger

https://www.epaper.dk/finansdanmark/unge,-g%C3%A6ld-og-opsparing-rapport/


Lejlighed (alene)

Lejlighed sammen med
ven(ner)

Lejlighed med kæreste/partner

Lejet værelse i lejlighed /
bofællesskab

Kollegieværelse

Andet

Ved ikke

Total

Drenge

Piger



Fik / gav ingen økonomisk hjælp

Fik / gav nogen økonomisk hjælp

Fik / gav fuld økonomisk hjælp





Forsikringer

Budgetter

Opsparing

Betaling af regninger

Hvad ting koster

Personligt ansvar for sin økonomi

Prioriteringer og valg/fravalg

Lån, kviklån og renter

Depositum

Penges betydning i samfundet

Andet omkring økonomi

Talte ikke om penge og økonomi

Total Piger DrengeMeget let Let Hverken/eller Svært Meget svært


