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Unge – gæld, forbrug  
og opsparing
Niels Arne Dam, underdirektør, 
cheføkonom, Finans Danmark
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• Det er 8. år i træk, vi afholder 
Pengeuge – i år i en digital udgave 
som følge af corona

• Som erstatning for 
gæsteundervisningen har vi udviklet 
en digital undervisningspakke, som 
består af digitale hæfter, videoer, og 
webinarer på Facebook

• Materialet er udarbejdet af Danmarks 
Matematiklærerforening og i 
samarbejde med bl.a. 
Nationalbanken, 
Digitaliseringsstyrelsen, Skattestyrelsen 
og Politiet
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Hovedtemaer
De unges gæld og 

opsparing
Unges økonomi i en 

coronatid

Digitalisering, 
betalingsvaner og 

digital svindel
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De unges gæld og 
opsparing
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Unge stifter tidligt gæld

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik

Gæld som andel af årsindkomsten og andelen med 

Andel, der har 
boliggæld

Andel med betydelig 
forbrugsgæld
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Unges gæld stiger i 
høj grad i årene 
efter, de flytter 
hjemmefra

Udvikling i gæld, når unge flytter 
hjemmefra til lejebolig

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik
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Bopæl og uddannelse har betydning for, hvor 
mange unge der har høj gæld
Andel unge med høj gæld 2 år efter de 
er flyttet hjemmefra fordelt på landsdele

Lejere

Boligejere

Hjemmeboende

Andel unge med høj gæld 2 år efter de er 
flyttet hjemmefra fordelt på beskæftigelse

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik
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Mange begynder 
voksenlivet med en 
stor finansiel formue 
– men det meste 
bliver stående i 
banken

Formue som andel af indkomst, andel 
med stor formue og andel, der investerer

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik
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De unges viden og erfaringer betyder meget for 
deres investeringstendenser
Andelen, der investerer afhængigt af 
uddannelsesniveau og -retning

Lejere

Boligejere

Hjemmeboende

Andelen, der investerer, afhængigt af 
om deres forældre investerer

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik
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De unges investeringsvaner er vendt fra fald 
til stigning – bl.a. pga. aktiesparekontoen

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik

Andelen af unge, der invester opdelt på 
aldersgrupper

Andelen af investorer, der har oprettet 
en aktiesparekonto
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Unges økonomi i en 
coronatid
Frederik Giese, udviklingschef, 
Forbrugerrådet TÆNK



Unges 
økonomi i en 

coronatid

Hvordan har corona 
påvirket unges 

forbrug?

Hvordan har corona 
påvirket 

indtægtsgrundlag?

Hvordan er unges 
økonomi samlet set 

blevet påvirket?

Er de unge kommet 
i økonomiske 

vanskeligheder ? 

Er flere unge blevet 
registreret som 

dårlige betalere?



Ledigheden var særlig høj
fra april til juli



Særligt unge i deltidsbeskæftigelse
blev ramt af ledighed



… og unge der var ledige ved pandemien start havde 
svært ved at finde beskæftigelse



Særligt visse brancher
har været særlig hårdt ramt



35 % af alle unge
har oplevet fald i indkomsten 



Jo fastere en tilknytning de unge havde 
til arbejdsmarkedet, jo mindre har påvirkningen været 



Mange unge ramt af arbejds- og indkomst nedgang,
har fået økonomisk hjælp



Unges forbrug har samlet 
været 3 % lavere end i 2019



Unge med negativ påvirkning af deres jobsituation 
har i særlig grad reduceret deres forbrug



Unges forbrugsmønstre
har ændret sig
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Robustheden af de 
unges økonomi over 
coronakrisen 
Chefkonsulent 
Christian Heebøll Hammer, 
Finans Danmark
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Hver tredje ung har oplevet økonomiske 
vanskeligheder eller behov ekstra økonomisk støtte
Hvordan har coronakrisen samlet set 
påvirket de unges privatøkonomi?

Har ikke påvirket meget

Jeg har gældsat mig/ 
brug af opsparing

Jeg har ikke gældsat mig 
men fået økonomiske støtte

Jeg har ikke gældsat mig og ikke 
fået hjælp, men det har været svært

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser af ca. 1.000 unges oplevelse af coronakrisen

Hvor meget har de unge gældsat 
sig eller kunne spare op?

Har kunne spare op
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De fleste unge har en rimelig robust økonomi 
– i hvert fald med lidt hjælp fra forældre og partner
Andel af ledighedsramte, der kan 
komme i risiko for betalingsproblemer

Længden af ledighedsforløb for unge, ramt 
af ledighed fra marts-september

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik

”Mange bliver reddet af, at 
de relativt hurtigt har fundet 
nyt arbejde

Mange er blevet reddet af, at de 
hurtigt har fundet nyt arbejde
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De fleste unge har en rimelig robust økonomi 
– i hvert fald med lidt hjælp fra forældre og partner
Andel af ledighedsramte, der kan 
komme i risiko for betalingsproblemer

Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik

Længden af ledighedsforløb for unge, ramt 
af ledighed fra marts-september

Enlige på deltid

Enlige på fuldtid

Par på deltid
Par på fuldtid

Mange er blevet reddet af, at de 
hurtigt har fundet nyt arbejde
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Færre unge er 
kommet i RKI – men 
deres misligholdte 
gæld er steget

Det kan delvist 
skyldes coronakrisen

Unge i RKI og deres samlede RKI-gæld

Kilde: RKI-data fra Experian

2017: 48.500 (4,9 %)
2018: 47.000 (4,7 %)
2019: 46.000 (4,5 %)
2020: 42.000 (4,2 %)
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En stigende RKI-gæld pr. registreret 
– særligt blandt de 23-30-årige

Gennemsnitlig RKI-gæld og pr. 
registeret opdelt på alder

Kilde: RKI-data fra Experian

Antal anmærkninger og gennemsnitlig 
RKI-gæld pr. registeret for alle unge
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Det er også særligt 
den misligholdte 
bankgæld, der er 
steget

… måske pga. 
unge, der er mistet 
deres job

Andel unge, der kommer i 
gældsproblemer inden 27-årsalderen

Kilde: RKI-data fra Experian
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Opsamling

• Mange unge har været hårdt ramt af coronakrisen med job- og indkomsttab
• Men det til trods, er andelen af unge i RKI faldet betydeligt i 2020
• Og vores analyser frem til starten af 2. nedlukning viser, at mange unge har 

klaret sig igennem med ”skindet på næsen”:
• En del har fået hjælp fra det offentlige, forældre, partner eller venner 
• Mange ledighedsramte har relativt hurtigt fundet nyt job
• De unges forbrug er også faldet, og nedlukningerne har relativt set 

”gjort det nemmere” at leve på et stramt budget
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Spørgsmål?




