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Finansinspektionens 
uppdrag
• Bidra till ett stabilt finansiellt system 

som präglas av högt förtroende med väl 
fungerande marknader som tillgodoser 
hushållens och företagens behov av 
finansiella tjänster samtidigt som det 
finns ett högt skydd för konsumenter. 
Det finansiella systemet ska bidra till en 
hållbar utveckling.

• Stärka konsumenternas ställning på 
finansmarknaden genom finansiell 
folkbildning.



Finansiell förmåga
• Förmågan att förstå ekonomisk 

information.

• Mäts genom ett antal frågor som är 
gemensamma i alla länder.



Exempel på fråga som mäter finansiell förmåga

“Suppose over the next 10 years the prices of the 
things you buy double. If your income also 
doubles, will you be able to buy less than you can 
buy today, the same as you can buy today, OR 
more than you can buy today?

Källa: http://www.finlit.mhfi.com



Resultat - globalt
• Sverige, Norge och Danmark; 

71 procent har finansiell förmåga

• Alla övriga länder har lägre siffror.



Finansiell förmåga per asylsökande grupp (vuxna)
1. Syrien  Ingen data
2. Afghanistan 14 procent
3. Irak 27 procent
4. Turkiet 24 procent
5. Georgien 30 procent
6. Iran 20 procent
7. Somalia 15 procent
8. Eritrea Ingen data
9. Ryssland 38 procent
10.Ukraina 40 procent
11.Uzbekistan 21 procent
12.Nigeria 26 procent

Källa: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html (2017-03-03) och 
http://www.finlit.mhfi.com



Finansiell kunskap

• Hur finansmarknaden fungerar i det land du bor.

• Vad du som privatperson behöver och vill välja. (Exempelvis, bankkonto, hemförsäkring 
och lån)



Den finansiella 
marknaden i Sverige
• Digital

• Kontantlös

• Stort utbud av finansiella tjänster



Skillnader kan vara…
• Lågt förtroende för banksystemet

• Kontanter

• Svårt att få tillgång till finansiella 
tjänster



Vardaglig privatekonomi

• Bankkonto

• Månadslön

• Hemförsäkring

• Bostadslån

• Barnbidrag

• Kreditköp

• Betala räkningar digitalt

• Swish

• Spara på kort och lång sikt.



Slutsats
• Systemet är annorlunda.

• Finansiell förmåga kan vara sämre.

• Stor sannolikhet att de ni möter kan ha 
svårigheter att förstå det svenska 
finansiella systemet.



Hallå konsument
• Konsumentvägledning via webb, 

telefon, chatt och mejl.

• Svarar på svenska och engelska.

• Webbinformation på engelska och flera 
andra språk.

• hallåkonsument.se

• 0771-525 525





Frågor?
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