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Förord
Att spara och investera blir allt vanligare i Finland 
och har också väckt ett stort intresse bland unga 
vuxna. Samtidigt som intresset för målmedvetet 
och regelbundet sparande ökar, är kunskapen om 
ekonomi, pengar och dess värde låg bland ung-
domar. En alltför stor del av ungdomarna upp- 
lever en stor eller mycket stor oro beträffande sin 
egen utkomst. Undersökningar visar också att 
ungdomar lär sig ekonomiska färdigheter dåligt 
både i och utanför skolan. Att hållbart hantera 
sin privatekonomi är en grundläggande färdighet 
som alla ungdomar behöver lära sig. En trasslig 
privatekonomi försvårar det dagliga livet på 
många sätt. Ekonomisk läskunnighet är en fär-
dighet som utvecklas i skolan och hemma, men 
det behövs också insatser av företag och fören-
ingar. Finlands Svenska Ungdomsförbund har 
utvecklat ett koncept för övriga organisationer 
som sysslar med ungdomsarbete att förmedla 
kunskap i privatekonomi till ungdomar på ett in- 

tressant och lättförståeligt sätt. Med hjälp av en 
kvalitativ enkätundersökning riktad till ungdomar 
vid svenskspråkiga andra stadiets läroinrätt- 
ningar och genom att arrangera en ekonomi- 
mässa som fallstudie har FSU undersökt vilka del- 
områden inom ekonomihantering som gruppen 
främst saknar kunskap i och vilken typ av peda- 
gogik som lämpar sig för kunskapsförmedling- 
en. Enkätundersökningen genomfördes under 
september 2019 och sammanlagt 231 ung-
domar från hela Svenskfinland deltog i undersök- 
ningen. Ekonomimässan ”Hantera dina fyrk” 
arrangerades för andra stadiets elever i Nyland.  
Mässan ägde rum i Helsingfors den 12 de-
cember 2019. Med detta som grund har 
Finlands Svenska Ungdomsförbund utfor-
mat handboken “Hantera dina fyrk - Unga & 
ekonomi” som skall ge förutsättningar för övriga 
ungdomsorganisationer att förmedla kunskap 
utifrån samma premisser.
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 Hur intresserad är du av ekonomi? 
(1 = Inte alls intresserad, 5 = mycket intresserad)

Bakgrund 

FSU genomförde en enkätundersökning 
som en del av Hantera Dina Fyrk-projektet.  
Tanken med enkäten var att samla bakgrunds- 
information om hur ungdomar hanterar sin 
ekonomi och vilka konkreta frågor om per-
sonlig ekonomihantering som känns besvär- 
liga. Enkäten riktades till ungdomar som stu- 
derar på andra stadiet och fick en relativt stor 
geografisk täckning tack vare god spridning 
på sociala medier. Det totala antalet svar var 
231. Av respondenterna var 50,4 procent 
män och 47,8 procent kvinnor, medan medel- 
åldern för samtliga var17 år. Enkätresultat-
en är indikativa eftersom gruppen av sva-
rande inte är statistiskt representativ för hela 
undersökningspopulationen. Enkätfrågorna 

handlar om intresse för ekonomi, intresse för 
sparande, oro för den egna framtida utkom-
sten och hur och om vad ungdomar vill ha 
mera information kring ekonomiska teman.

Intresset för ekonomin

I enkäten ställdes ett antal frågor med syftet 
att klarlägga hur intresserade ungdomar är 
av ekonomiska frågor. För det första ställdes 
frågan ”Hur intresserad är du av ekonomi?”. 
Svaren gavs på en Likertskala med fem 
skalsteg (1 = Inte alls intresserad, 5 = myck-
et intresserad; se figur 1). Sammanlagt något 
över hälften av respondenterna valde 4 eller 
5 (52,2%), medan medianen är 4.

FSUs enkätundersökning

Figur 1.
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. F
öljer du regelbundet med nyheter om ekonomiska frågor?

På frågan ”Följer du regelbundet med 
nyheter om ekonomiska frågor?” (se fig-
ur 2) fördelade sig svaren dock mycket 
annorlunda: 22 procent svarade ”Ja”, 
68 procent svarade ”Nej” och 10 pro-
cent svarade ”Ibland”.

På frågan ”Diskuterar du ekonomi med 
dina vårdnadshavare?” (se figur 3) är 
situationen den motsatta; ca två tredje- 
delar av respondenterna uppger att de 
talar med sina föräldrar eller vårdnads- 
havare om frågor som gäller ekonomi.
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Intresse för sparande

Vi ställde ett par frågor som handlade om 
sparande. För det första frågades ifall re-
spondenten själv sparar regelbundet (se figur 
4). Sammanlagt 57 procent svarade ”Ja”, 37 
procent svarade ”Nej” och 6 procent svarade 
”Ibland”. Ungefär 63 procent sparar med an-
dra ord med någon typ av regelbundenhet.

Som uppföljning på frågan om regelbundet 
sparande ställdes frågan: ”Hur mycket sparar 
du per månad och till vilka ändamål?”. Detta 
var en öppen fråga och bortfallet är som kan 
förväntas större (ca 33 procent). Ungefär 56 
procent uppgav dock även på denna fråga 
åtminstone att de sparade. Medelsumman 
som sparades var cirka 80 euro per månad. 
Bland sparändamål som nämndes i enkätsva-
ren var ”framtida behov” det vanligaste sva-
ret, med pengar för en framtida bostad som 
tvåa. Andra sparändamål var till exempel bil 
eller körkort, resor och kommande studier.

Slutligen frågade vi kring temat intresse för ekonomi: ”Var söker du in-
formation om ekonomiska frågor?” (se tabell 1). Frågan var öppen och 
möjliggjorde fler svar per respondent. Svaren visar den digitala miljöns 
kraftiga ställning i ungdomars liv.

Källa Nämns av (procent)

Nätet/sociala medier 58 %
Föräldrar 27 %
Vet inte/inte intresserad 17 %
Vänner 8 %
Media 5 %
Skolan 4 %

Notera att fler än ett svar var möjligt per respondent.

JA NEJ IBLAND

Figur 4. Sparar du regelbundet?

Tabell 1.
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Hur orolig är du över din egen framtida ekonomi?
(1 = Inte alls intresserad, 5 = mycket intresserad)

Ekonomisk oro

I den nationella ungdomsbarometern ställs 
en fråga om ungdomars oro över den egna 
framtida ekonomin. För att kunna pejla resul-
taten i FSU:s enkät ställdes samma fråga. Sva-
ren gavs på en Likertskala med fem skalsteg 
(1 = Inte alls orolig, 5 = mycket orolig; se 
figur 5). Sammanlagt 29 procent upplever en 
stor eller mycket stor oro över sin egen fram-
tida ekonomi. Medianen är 3. Resultatet kan 
jämföras med ungdomsbarometern där ca 
31,6% av alla ungdomar uppger sig uppleva 
en stor eller mycket stor oro beträffande sin 
egen utkomst i framtiden.

Till slut ställdes några frågor om vad unga 
vill veta mer om beträffande ekonomi och 
hur de helst vill ha sådan information. Sva- 
ren på frågan ”Hurudana ekonomiska frågor 
känner du att du skulle vilja veta mer om?” 
sammanfattas i tabell 2. En relativt stor del 
av ungdomarna vet inte hurudana specifika 
frågor de vill veta mer om. Olika frågor kring 

sparande och investering väcker ett stort in-
tresse och nämns i något över en femtedel 
av svaren. Det är också anmärkningsvärt att 
en tiondel nämner frågor om skatter. Medel- 
åldern hos respondenterna var mellan 17 
och 18 år. I den åldern börjar frågor om att 
flytta hemifrån och starta ett eget hushåll vara 
aktuella, vilket syns som frågor om olika typer 
av stöd, bostadslån och dylikt.

Figur 5. 
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Slutligen ställdes en fråga om hur respondenterna själva 
skulle vilja få information om ekonomiska frågor. Resultat-
en sammanfattas i tabell 3. Som förväntat då det gäller en 
öppen fråga är andelen som inte vet relativt hög. Relativt  
många vill dock att olika ekonomiska teman skulle be- 
handlas i skolan i högre grad. Frågan om personlig kontakt 
behandlas i slutsatserna nedan. Det är a märkningsvärt att så 
pass få nämner media som en önskad källa till information i 
ekonomiska frågor.

Källa Nämns av (procent)

Vet ej 30 %
Skolan 28%
Lättfattlig webbsida 17 %
Personlig kontakt 14%
Media 3 %

Notera att fler än ett svar var möjligt per respondent.

Intresserad av Nämns av (procent)

Vet ej 39 %
Sparande och investeringar 22 %
Vardaglig personlig ekonomi 11 %
Skatter 10 %
FPA, studiestöd 6 %
Banker, lån, räntor 5 %
Bostadsfrågor 2 %

Notera att fler än ett svar var möjligt per respondent.

Tabell 2.

Tabell 3.

Skicka pengar

Skicka 
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Slutsatser
Enkätsvaren ger en mångsidig men blandad 
bild av ungdomars förhållande till sin ekonomi. 
Å ena sidan tyder svaren på ett relativt stort in-
tresse för ekonomi i allmänhet och sparande och 
investeringar i synnerhet, men å andra sidan är 
bilden splittrad beträffande källor till ekonomisk 
information. Det är en utmaning som person-
er som arbetar med att erbjuda kunskap i eko- 
nomiska frågor till ungdomar måste fokusera 
på. Enkäten visar tydligt att traditionella medier 
inte når unga. Enkätsvaren innehåller dock en 
viss osäkerhet eftersom ca 60 procent uppgav 

att de söker information på nätet eller via soci-
ala medier, vilket troligen inkluderar även olika 
typer av mediasajter. Enkäten visar samtidigt att 
de som arbetar med unga måste arbeta digitalt, 
vilket i och för sig inte är en nyhet. Mer intressant, 
men i sig inte överraskande är den höga andel-
en som diskuterar tematiken med sina föräldrar 
eller vårdnadshavare. Då det kopplas med  
information från den öppna frågan om önskade 
informationskällor kan man dra slutsatsen att 
unga är mottagliga för personlig information 
från källor de har förtroende för. Det bekräf-

tas också av FSU:s erfarenheter via pilot- 
evenemanget som ordnades inom ramen för 
Hantera Dina Fyrk-projektet. Sammantaget visar 
de här frågorna att arbetet för att förbättra ung-
domars tillgång till ekonomisk kompetens kräver 
en tudelad strategi: digitala satsningar i kombi- 
nation med trovärdig uppsökande verksamhet. 
Det är en resursfråga eftersom båda handlings- 
mönstren är kostnadsintensiva och väcker frågor 
om specialisering och bättre koordinerat sam- 
arbete mellan olika aktörer. Vad innehållet be- 
träffar finns det en stor spridning på teman som 
intresserar unga. Samtidigt måste man hålla i 
minnet att unga inte är en homogen grupp. Per-
soner som studerar på andra stadiet har andra 
frågor än personer som redan arbetar eller 
studerar på tredje stadiet. Det stora intresset för 
sparande och investeringar kan sammanhänga 
med att frågor av den typen har varit aktuella un-
der en viss tid och kan sägas vara trendiga. In-
tresset tyder inte på en utbredd oro för den egna 
framtida ekonomin då svaren jämförs med frågan 
kring den saken. Snarare kan intresset tolkas som 
en vilja att ta vara på möjligheter som förefaller 

finnas. Spridningen bland frågor som intresserar 
unga och målgruppens heterogenitet medför för 
aktörer på ungdomsfältet en utmaning såtillvida 
att digital information måste vara översiktlig och 
koncis men samtidigt tillräckligt bred för att täcka 
variationen i intresset för ekonomiska frågor. För 
den mer personliga uppsökande verksamheten 
innebär det i motsvarande grad att information 
måste erbjudas med acceptans för begränsade 
deltagarantal. Ett visst tema intresserar en viss 
grupp och de som motiveras att delta utgör en 
mindre grupp. Sammanfattningsvis gav FSU:s 
enkät en bra bild hur unga på olika håll i Svensk-
finland förhåller sig till frågor om personlig 
ekonomi och ger tydlig vägledning för aktörer 
som vill arbeta med frågorna. Det är samtidigt tyd- 
ligt att området kräver större, långsiktigare och 
bättre koordinerade insatser i framtiden.
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Hantera Dina Fyrk 
Med enkätundersökningen som grund arrangerades 
ekonomimässan “Hantera din fyrk” i Helsingfors den 
11.12.2019. I detta kapitel ges konkreta tips för ett 

motsvarande arrangemang.
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Tid och plats för evenemanget är inte enbart 
en logistisk fråga utan påverkar också både  
publikens demografi och deras förväntningar 
inför evenemanget. Tidpunkten är relevant för 
evenemangets tillgänglighet. Då det behandlas 
ämnen som även tangeras i skolan kan det finnas 
belägg för att evenemanget arrangeras under 
skoltid. För att kunna arrangera ett evenemang 
för målgruppen under en skoldag måste inne-
hållet också tilltala läroinrättningar och passa in 
i undervisningen. Skolorna ser i allmänhet posi-
tivt på den här typen av evenemang. Platsen för 
evenemanget sätter också en prägel på helheten. 
Ett välfungerande och tillgängligt utrymme bidrar 
till publikens trivsel och gör deltagarna mer mot-
tagliga för ny information. Utrymmet skall vara 
lätt att orientera sig i och det bör finnas tydlig 
skyltning för garderob, evenemangsutrymme, 
toaletter, ingång och utväg.
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Ett relevant innehåll är 
centralt när man planerarar 
en mässa för en snäv mål-
grupp, i detta fall ungdomar. 
Ekonomihantering som be-
grepp har ett stort omfång 
och är relevant för alla ålders-
grupper men i det dagliga 
livet har olika generationer 
i regel skilda beteendemön-
ster, intressen och behov. 
Viktigt är att skräddarsy pro-
grammet just för den speci- 
fika målgruppen. Fokus bör 
inte enbart ligga på kunskap 
i ämnet hos utställare eller 
föredragshållare, minst lika 
viktigt är förmågan att kunna 
presentera innehållet för den 
specifika målgruppen. Eko- 
nomiska frågor som toppar 
intresset hos dagens ungdom 
är fondsparande och börs-
placeringar. Det finns många 

experter på området, men 
en bråkdel av dessa lämpar 
sig som föreläsare i just detta 
sammanhang. Föreläsarna 
bör vara kompetenta, men 
också gärna profiler som 
målgruppen kan relatera till. 
Också på finlandssvenskt håll 
finns det exempelvis bloggare 
som tangerar just börs- 
placerande för unga och som 
gärna föreläser i ämnet. Ex-
empel på andra ekonomi-
frågor som berör unga är 
stödformer för studerande. 
En given aktör för temat 
är FPA, men även här bör 
understrykas att föreläsar-
en skall rikta sig enbart till 
frågor som berör den nämn-
da målgruppen. Ungdomar 
undrar också över hur man 
helt konkret lägger upp sin 
dagliga ekonomi (hur man 

betalar räkningar, och ser till 
att utgifter och inkomster är 
i balans). Det är viktigt med 
pauser i programmet för att 
deltagarna skall ha möjlighet 
att bekanta sig med even- 
tuella utställare.
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kanal. Marknadsföringen skall förmedla 
olika budskap beroende på mottagaren. Den 
primära målgruppen är främst intresserade 
av de direkta fördelarna av en god ekonomi-
hantering, medan andra intressenter som t.ex. 
lärare främst måste övertygas om att det finns 
ett stort behov av dylika evenemang och att 
det är motiverat att eleverna besöker evene- 
manget under skoltid. Ett enhetligt grafiskt 
uttryck är i regel bra men det kan vara lönt 
att i mindre detaljer även åtskilja marknads-
föringen mellan den primära och sekundära 
målgruppen.

Marknadsföringen skall göra evenemanget 
känt för målgruppen och locka besökare. Ett 
slagkraftigt namn för evenemanget är viktigt 
vid lansering. Att i beskrivningen inkludera 
för målgruppen bekanta slang- eller dialekt- 
ord kan fungera som en markör om att 
evenemanget är anpassat just för den specifi-
ka målgruppen och något utöver den sedvan-
liga skolundervisningen. Pengar och ekonomi 
intresserar ungdomar i allra högsta grad men 
budskapet måste vara lämpligt paketerat. 
Kommunikationen bör variera beroende på 
målgrupp, innehåll och marknadsförings- 
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at och hälsosamt värderas högt av 
målgruppen. Tiden mellan de styr-
da programpunkterna utgör viktig 
social samvaro där programinne-
hållet begrundas och nya kontakter 
kan knytas. Rätt atmosfär för del-
momentet skapas med traktering 
som inte kräver bordsplats. Beträff- 
ande eventuella engångskärl och 
annat material som behövs under 
evenemanget är ekologiskt hållbara 
alternativ att föredra.

De praktiska detaljerna är viktiga 
för att garantera ett lyckat evene-
mang. Också i de små detaljerna är 
det skäl att komma ihåg evenemang- 
ets målgrupp. Eftersom ekonomi-
hantering som tema kan uppfattas 
som segdraget och svårbegrip-
ligt kan det löna sig att med små 
finesser skapa en mera avspänd 
och intresseväckande atmosfär. Att 
innan programmet börjar samt un-
der pauser spela bakgrundsmusik 
på låg volym ger lite extra energi 
och hjälper deltagarna att hållas 
fokuserade mellan det styrda pro-
grammet. Extra ljussättning på 
evenemangsplatsen sätter en proffs- 
igare prägel på mässan och gör 
helheten intressantare. Kosten är en 
av de största identitetsmarkörerna 
för ungdomar. Den eventuella trak-
teringen är således av stor rele- 
vans när besökaren utvärderar 
hela evenemanget. Närproducer-
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Program 
✔	 Programmet intressant för den   
	 specifika	målgruppen

✔ Boka föreläsare och utställare i god tid

✔ Föreläsningsmaterialet på förhand   
 minskar risken för tekniska problem

✔	 Tid för mingel mellan det styrda pro 
 grammet

✔ Möjlighet för deltagarna att ge feed- 
 back

✔ Utforma en minuttidtabell 

✔ Erbjud deltagarna en sammanfattning  
 av innehållet på efterhand

Evenemangsplatsen
✔	 Lämplig storlek på utrymmet

✔	 Lättillgängligt även för personer med  
 funktionsvariation

✔	 Behövlig teknik för föreläsningar

✔	 Teknikansvarig på plats

✔	 Välplanerat utställningsområde

✔	 Utrymme för traktering

✔	 Tydlig skyltning

Kommunikation
✔	 Beskrivande och lockande evene-  
 mangsnamn

✔ Grafiska	uttrycket	stöder	evenemang- 
 ets namn och tema

✔ Anpassat	grafiskt	material	för diverse  
 marknadsföringskanaler

✔ Landningssida för information och   
 anmälningar

✔ Marknadsföring på sociala medier

✔ Direktmarknadsföring via e-post

✔ Utforma ett pressmeddelande och   
 bjud in pressfolk till evenemanget

Praktiskt
✔	 Ljussättning både för scen och   
 stämning

✔	 vvTillräcklig ljudförstärkning

✔	 Fri sikt till scen från alla sittplatser

✔	 Bakgrundsmusik

✔	 Lämplig traktering under pauserna  
 (allergier, dieter beaktas)

✔	 Engångskärl mm. av ekologiskt mate- 
 rial

✔ Tillräcklig mängd sopkärl och sort- 
 eringsmöjlighet

Att tänka på
För att hålla kolla på helheten har vi listat de viktigaste aspekterna som är skäl att komma ihåg. 
Varje evenemang är unikt och medför särskilda utmaningar, den här checklistan ger dig en finger-
visning om vad du behöver tänka på under planeringen.
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TA KONTAKT!
FSU erbjuder avgiftsfri konsul-
tering för grupper som vill göra  
liknande evenemang.   

fyrk@fsu.fi
www.fsu.fi

Kontakta

Kontakta
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