
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
 
 30 juni 2014 
 
Ny undersökning från Swedbank och Sparbankerna: 

En av fyra tappar koll på pengarna under semestern 
 
Drygt var fjärde svensk har sämre koll på sin privatekonomi under semestern än under 
övriga året. De som använder sin mobilbank ofta har däremot bättre koll, visar en färsk 
undersökning som Swedbank och Sparbankerna gjort i samband med lanseringen av sin nya 
tjänst Utgiftskollen. 
 
Undersökningen visar tydligt att det är just i semestertider som kontrollen över utgifterna minskar.  
I snitt har 28 procent sämre koll på semestern än annars, men i de yngre åldersgrupperna är det en 
betydande andel som faktiskt har bättre koll. I åldersgruppen 18-29 år är det 16 procent och bland 
30–39-åringarna är det 9 procent. Därefter sjunker siffran. Samtidigt kontrollerar dessa yngsta 
åldersgrupper sitt konto via mobilen fem gånger oftare än vad man gör i den äldsta gruppen  
(56-80 år). De äldsta föredrar fortfarande att använda internetbanken via datorn.  
 
43 procent tror samtidigt att de skulle kunna påverka sin ekonomiska situation till det bättre genom 
planering. Fler än var fjärde (28 %) känner ett behov av ett digitalt verktyg som skulle ge bättre 
överblick på ekonomin. Lagom till semestrarna har därför Swedbank och Sparbankerna lanserat 
Utgiftskollen. Detta är en ny tjänst i Mobilbanken som ger en snabb och tydlig överblick över 
utgifterna. Närmare 200 000 kunder har redan aktiverat tjänsten. 
 
− Vi vet att oförutsedda utgifter ofta kan bli till stressmoment under semestern och att sommaren är 
en utgiftstung period. Det kan lätt bli en obehaglig överraskning när man kollar saldo och 
transaktioner om man inte har möjlighet att ha översikt på vart pengarna faktiskt går säger Lotta 
Lovén, chef för Digital Utveckling på Swedbank, som ligger bakom Utgiftskollen.  
 
Godis svenskarnas utgiftslast - året runt 
Undersökningen visar att hela 44 procent - oavsett årstid - anser godis och snacks vara en av de 
onödigaste utgifterna, se bifogat faktablad. Kvinnor och män har ungefär samma syn på hur 
onödiga godisutgifterna är, medan andra poster varierar mellan könen. Kvinnor menar att de lägger 
onödigt mycket på kläder och skor medan en typiskt manlig onödig utgiftspost är spel. Nästan 
dubbelt så många män som kvinnor tycker dessutom att hushållsnära tjänster är en onödig utgift. 
 
Mat och dryck är tillsammans med boendet de områden som svenskarna vill prioritera att lägga 
pengar på. 72 procent prioriterar utgifter på mat och dryck, men många har ingen uppfattning om 
hur mycket de faktiskt lägger på det varje månad. Nästan en av tre, 31 procent, uppger att detta är 
en av de utgifter som de har sämst koll på.  
 
− Medvetenheten om vad vi vill lägga våra pengar på och vilka som är våra svaga punkter är hög. 
Men det gäller att hålla löpande koll på utgifterna, inte minst på den stora utgiftspost som maten 
utgör. Och det gäller året runt, säger Lotta Lovén. 
 
 



 

 
  
 

 
 
3 tips för att skaffa sig utgiftskoll på semestern:  
1. Skaffa mobilbank. Ett överlägset sätt att ha koll på kontot snabbt och enkelt, var du än befinner 
dig under sommaren. 
2. Identifiera dina läckage. Alla har sina svaga punkter, inte sällan godis, tobak eller kläder. Se till att 
gå igenom dina utgifter och kategorisera dem så att du kan se vilka poster som sticker ut. 
3. Gör kontroller till en rutin. Semestern är ofta fri från rutiner och vanor, men en kan man 
åtminstone kosta på sig: kolla alltid ditt saldo med viss regelbundenhet, t.ex. två eller tre gånger i 
veckan vid en viss tidpunkt.  
  
Mer om hur Utgiftskollen fungerar finns att läsa på Swedbanks webbplats.   
 
 
För ytterligare information: 
Lotta Lovén, chef för Digital Utveckling, Swedbank, tfn: 070-815 51 66 
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 
 
 
 

Om undersökningen:  
CINT/Snabba Svar har på uppdrag av Swedbank genomfört en undersökning om svenskarnas syn 
på sparande och privatekonomi. Undersökningen gjordes under juni 2014 och 1041 personer 
deltog.   
 
 

http://www.swedbank.se/privat/internet-och-telefontjanster/utgiftskollen/index.htm?WT.seg_2=4070&WT.ac=4070&wt_query_text=utgiftskollen


 

 
  
 

 

 

 

FAKTABLAD 
 
Lista: Utgifterna vi anser är de mest onödiga  

 Totalt Män (totalplacering) 
Kvinnor 

(totalplacering) 

1. Godis och snacks 44,4% 42,3% (1) 46,4% (1) 

2. Restaurang- och krogbesök 26,3% 29,1% (2) 23,5% (3) 

3. Snus och cigaretter 25,6% 28,7% (3) 22,5% (4) 

4. Fika på stan 24,4% 23,9% (4) 24,9% (2) 

5. Spel (trav, poker etc.) 18,6% 23,0% (5) 14,3% (7) 

6. Mat och dryck 18,2% 17,8% (6) 18,5% (6) 

7. Kläder och skor 16,3% 11,1% (10) 21,6% (5) 

8. Dagstidningar, magasin 13,3% 13,0% (8) 13,5% (8) 

9. Transport (som tex. bil, taxi) 11,6% 14,8% (7) 8,5% (11) 

10. Inredning 11,3% 9,6% (13) 13,1% (9) 
 
Lista: Utgifter vi prioriterar mest i vardagen  

 
Totalt  Män  Kvinnor  

1. Mat och dryck 71,5% 67,8% (1) 75,1% (1) 

2. Boende 53,0% 52,9% (2) 53,2% (2) 

3. Telefon och internet 26,0% 24,9% (3) 27,2% (5) 

4. Försäkringar 24,7% 21,8% (5) 27,6% (4) 

5. Kläder och skor 23,3% 18,4% (6) 
 

28,3% (3) 

6. Transport (som tex. bil, taxi) 23,0% 24,5% (4) 21,4% (6) 

7. Träning och sport 15,9% 17,0% (7) 14,6% (7) 

8. Barnens utgifter 14,0% 13,6% (8) 14,5% (8) 

9. Restaurang- och krogbesök 12,1% 12,1% (10) 12,1% (10) 

10. Annat 11,1% 12,8% (9) 9,4% (12) 
 
Lista: Utgifterna vi har sämst koll på  

 
 

 Total Män Kvinna 

1. Mat och dryck 31,3% 32,6% (1) 30,1% (1) 

2. Annat 22,6% 22,8% (2) 22,4% (2) 

3. Restaurang- och krogbesök 17,8% 20,5% (3) 15,0% (5) 

4. Godis/Snacks 17,2% 14,2% (4) 20,2% (4) 

5. Kläder och skor 16,5% 12,3% (6) 20,8% (3) 

6. Transport (som tex. bil, taxi) 12,5% 14,0% (5) 11,0% (6) 

7. Fika på stan 11,1% 11,5% (7) 10,8% (7) 

8. Försäkringar 9,6% 11,1% (8) 8,1% (9) 

9. Snus/Cigaretter 8,4% 9,6% (9) 7,1% (10) 

10. Telefon och internet 8,3% 8,2% (11) 8,3% (8) 


