
 
 
 
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. 

 

Statistik om frihetskapital 
1.Har du ett fuck off-konto? 
 
Ja (4 %) 
Nej, jag behöver inte ett (9 %) 
Jag vet inte vad det är (82 %) 
Vet ej (6 %) 
 
2.Hur ser ditt sparande ut i dagsläget? 
 
Jag sparar sporadiskt när jag får pengar över (22 %) 
Jag överför till mitt sparkonto regelbundet (53 %) 
Jag sparar enstaka gånger under året (3 %) 
Jag sparar på annat sätt än på sparkonto (17 %) 
Jag sparar inte men ser mina tillgång i form av boende som ett passivt sparande (3 %) 
Jag sparar inte men amorterar på mitt boende (5 %) 
Jag sparar inte alls för att jag inte prioriterar det (2 %) 
Jag sparar inte alls för att jag inte har råd (9 %) 
Annat (3 %) 
Vet inte (1 %) 
 
3.Hur mycket egna pengar har du på ett sparkonto eller i fonder/aktier? 
 
Jag har inget sparkonto, inga fonder/aktier (9 %) 
1 – 1 000 kr (4 %) 
1 001 – 10 000 kr (8 %) 
10 001 – 20 000 kr (6 %) 
20 001 – 50 000 kr (10 %) 
50 001 – 100 000 kr (16 %) 
100 001 – 500 000 kr (31 %) 
500 001 – 1 000 000 kr (9 %) 
Mer än en miljon kronor (8 %) 
 
4.Ta ställning till följande påståenden: 
 
Det har hänt att jag velat lämna arbetsplatser där jag inte trivts men inte kunnat 
eftersom jag inte hade en ekonomisk buffert 
Instämmer helt (12 %) (Män: 9 %, kvinnor: 14 %) 
Instämmer delvis (17 %) (Män: 16 %, kvinnor: 17 %) 
Tar delvis avstånd (14 %) (Män: 15 %, kvinnor: 12 %) 



 

Tar helt avstånd (49 %) (Män: 50 %, kvinnor: 48 %) 
Vet inte (9 %) (Män: 9 %, kvinnor: 9 %) 
 
Jag trivs inte på jobbet och skulle byta om jag hade ekonomiska möjligheter 
Instämmer helt (8 %) (Män: 8 %, kvinnor: 8 %) 
Instämmer delvis (10 %) (Män: 9 %, kvinnor: 10 %) 
Tar delvis avstånd (14 %) (Män: 15 %, kvinnor: 13 %) 
Tar helt avstånd (55 %) (Män: 55 %, kvinnor: 55 %) 
Vet inte (14 %) (Män: 13 %, kvinnor: 15 %) 
 
5.Upplever du att er relation är ekonomiskt jämställd? 
 
Ja helt och hållet (48 %) 
Ja delvis (33 %) 
Nej (18 %) 
Vet ej (1 %) 
 
6.Kan du tänka dig att stanna i en relation du egentligen vill lämna på grund av att 
du skulle få sämre ekonomi? 
 
Ja, absolut (3 %) 
Ja, kanske (15 %) 
Tveksam (27 %) 
Nej (51 %) 
Vet ej (4 %) 
 
7.Tror du att ekonomi och pengar skulle kunna vara en bidragande orsak till att 
man väljer att stanna i en dålig relation, även fast man egentligen vill lämna 
relationen? 
 
Ja, absolut (26 %) 
Ja, kanske (43 %) 
Tveksam (15 %) 
Nej (9 %) 
Vet ej (7 %) 
 
Om undersökningarna: 
Statistiken är hämtad från två undersökningar genomförda av Novus på uppdrag av 
Länsförsäkringar 2017. Undersökningarnas syfte är att kartlägga allmänhetens 
inställning till ekonomisk jämställdhet och ekonomisk frihet. De är genomförda via 
webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 

Målgruppen för undersökningen om ekonomisk frihet (fråga 1 - 4) är personer från den 
svenska allmänheten 18 - 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts. 



 

Målgruppen för undersökningen om ekonomisk jämställdhet (fråga 5 - 7) 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, 073-96 419 69 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 


