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Kraftig ökning av unga som vill skänka till välgörenhet
I genomsnitt var fjärde person kan tänka sig att skänka till välgörenhet istället för att
köpa en julklapp. Men det skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper. Trenden ökar
mest bland de yngre åldersgrupperna, och för de äldsta i vår undersökning sjunker
viljan jämfört med tidigare år. Bland annat detta visar SBAB:s rapport om julklappar
som bygger på en undersökning som genomförs för fjärde året i rad.
Bland de yngre respondenterna, 15-22 år, är det nästan var sjätte person, 58 %, som kan
tänka sig att ge till välgörenhet. Det är en ökning med 44 % jämfört med förra året. Bland de
äldsta respondenterna i vår undersökning har andelen legat konstant genom åren, för att för
första gången i år minska något, från 42 % till 35 % i år.
-

Det är på ett sätt anmärkningsvärt att viljan att skänka till välgörenhet just i år minskar
för äldre personer, när flyktingströmmarna ökar och behoven på sätt och vis är stora.
Kanske litar de äldre mer på systemet och att samhället kommer att hjälpa till i
krissituationen som uppstått, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Kan du tänka dig att skänka till välgörenhet
istället för en julklapp?
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Få, men flest unga, kommer att handla på kredit
De allra flesta i vår undersökning kommer att använda sparade pengar eller lönen till
julklappsinköpen. Endast 2 % uppger att de kommer att handla på avbetalning, men bland
23-35-åringarna är det mer än dubbelt så många, 4,6 %, som uppger att de kommer att göra
det.
-

Yngre personer har förmodligen en mindre buffert att ta av, men det är viktigt att se till
att man inte förköper sig på julklapparna. Avbetalning är ett dyrt sätt att köpa
julklappar på. Ett bra sätt att skaffa sig framförhållning kan vara att redan nu börja
månadsspara till nästa års julklappar, säger Emma Persson.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet
medarbetare till cirka 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Hur finansierar du dina julklappsinköp?
Sälja av aktier eller fonder
Lån av vänner eller familj
Banklån
SMS‐lån
Avbetalning
Med mitt kreditkort
Med min lön
Med sparade pengar
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Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 9-18 november 2015 via en webbenkät av
CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1027 personer i åldrarna 15-80 år har svarat på
enkäten.

För mer information, kontakta gärna:
Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
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