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Trendbrott för ungas boende i ny undersökning om ung ekonomi

Allt fler unga flyttar hemifrån
Allt fler unga har ett eget boende visar Nordeas återkommande undersökning bland 18-29åringar. I hela åldersgruppen är det nu färre som bor kvar i föräldrahemmet jämfört med förra
årets mätning. Allra störst är förändringen bland 18-21-åringar där det skett en minskning med
13 procentenheter från 67 % till 54 % . Stockholm utgör dock inte helt oväntat ett undantag, där
är det fler som bor kvar hemma
- Det var ett överraskande och samtidigt glädjande resultat, säger Ingela Gabrielsson
Privatekonom på Nordea. Det är oerhört viktigt att som ung komma igång med sitt eget liv
och inte minst, sin egen ekonomi. Och det gör man bäst genom att flytta hemifrån.
Den vanligaste boendeformen bland unga är hyreslägenhet. Den är samtidigt den dyraste
boendeformen. Att på egen hand köpa sin första bostad är mycket svårt. Mer än hälften, 54 % säger
sig vara beroende av föräldrastöd för att göra det, och ännu fler bland 18-21-åringar ( 64%). Ytterst
få, endast en procent uppger att man inte har en fast adress utan flyttar runt, och fyra procent bor i
andra hand.
Absolut mest ekonomiskt är det att bo kvar i föräldrahemmet. Bland de som betalar för sig där
ligger genomsnittet på knappt 800 kronor per månad. Penningströmmarna går också till de unga
där de som får ekonomisk hjälp tar emot en tusenlapp per månad.
Våra unga sparar trots allt flitigt. Varannan sparar regelbundet och det är flest kvinnor i den
gruppen.
- Det är mycket positivt att så många sparar regelbundet. Även om det är en mindre summa
man kan spara så ger det den bästa effekten på sikt, säger Ingela Gabrielsson.
Enligt Ingela Gabrielsson är det en klok och ambitiös generation vi ser i undersökningen. Endast 12
procent har betalningspåminnelser, vilket ändå är för många eftersom det kan skapa framtida
problem. Men det stora flertalet har koll på sin ekonomi, de sparar och vill skapa sig en trygg och
stabil ekonomi. En bra generation, helt enkelt, konstaterar Ingela Gabrielsson.

Hela undersökningen kan du läsa på http://www.nordea.com/sv/press-ochnyheter/undersokningar-och-rapporter/privatekonomiska-undersokningar/
För mer information om undersökningen kontakta Ingela Gabrielsson, Privatekonom på Nordea, tel
010 156 20 48, ingela.gabrielsson@nordea.com.
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