
 
 
 
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. 

 

Sparande och psykisk hälsa 
 
Känner du något av följande när du tänker på ditt befintliga sparande? 
 
Ångest (12 %) (Män: 10 %, kvinnor: 14 %) 
Stress (16 %) (Män: 12 %, kvinnor: 19 %) 
Glädje (15 %) (Män: 15 %, kvinnor: 14 %) 
Tacksamhet (24 %) (Män: 20 %, kvinnor: 29 %) 
Stolthet (19 %) (Män: 18 %, kvinnor: 19 %) 
Nöjdhet (37 %) (Män: 37 %, kvinnor: 37 %) 
Ilska (3 %) (Män: 3 %, kvinnor: 3 %) 
Inget av ovanstående 19 %) (Män: 23 %, kvinnor: 17 %) 
Vet inte (6%) (Män: 7 %, kvinnor: 5 %) 
 
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 %) 
 
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 %) 
 



 

Upplever du att du har bra eller dålig kontroll över din ekonomiska situation? 
 
Jag har mycket bra kontroll (48 %) 
Jag har ganska bra kontroll (41%) 
Jag har varken bra eller dålig kontroll (7 %) 
Jag har ganska dålig kontroll (2 %) 
Jag har mycket dålig kontroll (1 %) 
Vet inte (1 %) 
 
Ta ställning till följande: jag upplever att min psykiska hälsa påverkas positivt av 
mitt sparande 
 
Instämmer helt (30 %) 
Instämmer delvis (34 %) 
Tar delvis avstånd (6 %) 
Tar helt avstånd (12 %) 
Vet inte (19 %) 
 
Har du någon gång känt dig stressad över följande? 
 
Att jag inte har kontroll över min ekonomi  
Ofta (8 %) 
Ibland (30 %) 
Sällan (38 %) 
Aldrig (22 %) 
Vet inte (2 %) 
 
Att jag inte har så mycket sparpengar 
Ofta (13 %) 
Ibland (30 %) 
Sällan (34 %) 
Aldrig (21 %) 
Vet inte (2 %) 
 
Att jag aldrig vet om jag kommer klara mig från en månad till en annan  
Ofta (6 %) 
Ibland (10 %) 
Sällan (27 %) 
Aldrig (56 %) 
Vet inte (1 %) 
 
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, 073-96 419 69 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


