
 
 
 
STATISTIK FRÅN UNDERSÖKNINGEN:  

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det 
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och 
grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

Ekonomisk jämställdhet i en relation 
 
Hur ser inkomstfördelningen ut mellan dig och din partner? 
Jag tjänar mer än min partner (Män: 57 %, kvinnor: 21 %) 
Vi tjänar ungefär lika mycket (Män: 25 %, kvinnor: 27 %) 
Min partner tjänar mer än mig (Män: 18 %, kvinnor: 51 %) 
Tveksam/vet ej (Män: 1 procent, kvinnor: 1 %) 
 
Upplever du att er relation är ekonomiskt jämställd? 
Ja helt och hållet (48 %) 
Ja delvis (33 %) 
Nej (18 %) 
Vet ej (1 %) 
 
Vem bedömer du sammantaget betalar mest för era gemensamma utgifter och 
kostnader? 
Jag (32 %) (Män: 48 %, kvinnor: 14 %) 
Min partner (19 %) (Män: 6 %, kvinnor: 33 %) 
Vi betalar lika mycket (48 %) (Män: 45 %, kvinnor: 51 %) 
Vet ej (2 %) (Män: 1 %, kvinnor: 3 %) 
 
Vem tar störst ansvar för hushållets ekonomi, d.v.s. gör budget, planerar inköp, 
betalar räkningar och har koll på gemensamma konton? 
Jag tar större ansvar än min partner (41 %) 
Min partner tar större ansvar än mig (13 %) 
Vi tar lika stort ansvar (39 %) 
Det varierar (5 %) 
Inget av alternativen/Vet ej (2 %) 
 
 
Ta ställning till följande påståenden. Ekonomisk jämställdhet i en relation innebär 
att… 
 
Jag och min partner tar lika stort ansvar för inköp/utgifter kopplade till vår 
relation 
Instämmer (93 %) 
Tar avstånd ifrån (7 %) 
 
Jag och min partner tjänar lika mycket 
Instämmer (51 %) 



 

Tar avstånd ifrån (49 %) 
 
Jag och min partner betalar lika mycket (procentuellt) baserat på hur mycket 
respektive av oss tjänar 
Instämmer (75 %) 
Tar avstånd ifrån (25 %) 
 
Jag och min partner tar ut lika mycket föräldraledighet, VAB etc 
Instämmer (52 %) 
Tar avstånd ifrån (48 %) 
 
Jag och min partner har lika stora sparkonton 
Instämmer (55 %) 
Tar avstånd ifrån (45 %) 
 
Jag och min partner har lika mycket kapital att göra av med 
Instämmer (65 %) 
Tar avstånd ifrån (35 %) 
 
Om undersökningen: 
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. 
Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk 
jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den 
svenska allmänheten 18 - 79 år som är i parrelation (gift/partnerskap/sammanboende). 
Totalt har 2826 intervjuer genomförts. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, 
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69 
 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


