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PRESSINFORMATION 

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. 

 

 

8 mars – dags för kvinnor att ta tag i sin ekonomi 

 
Är du kvinna och känner dig stressad över en tom plånbok?  Då är du inte ensam. I en 

undersökning bland 2 800 svenskar svarar nästan var femte kvinna att de känner stress över 

sin ekonomi och att de idag inte har ett sparkapital. Men det är aldrig försent att ta över 

kontrollen av sin ekonomi. 

 

Undersökningen från Novus visar dessutom att känslan av ekonomisk stress är dubbelt så hög 

bland kvinnor (18 procent) som bland män (9 procent).  Och dubbelt så många kvinnor (8 procent) 

svarar att de inte vet hur de ska klara nästa månad jämfört med män (4 procent). 

Undersökningen visar också att om kvinnor får pengar över så är det fler som vill resa (18 procent 

mot männens 10 procent) medan männen (18 procent mot kvinnornas 10 procent) hellre sparar i 

aktier och fonder.  

 

– Oron över ekonomin kan skapa en kronisk stress. Att få ordning på ekonomin handlar om mycket 

mer än att bara att ha pengar kvar på kontot när månaden är slut. Det handlar om att uppleva ett 

långsiktigt lugn i vardagen. Visst ska man unna sig saker som resor och annat men personligen tror 

jag att ett regelbundet sparande på sikt minskar stressen för en dålig ekonomi både när man jobbar 

och senare som pensionär, säger Arne Ohlson, ansvarig privatmarknad Bank på Länsförsäkringar. 

 

Din ekonomi kanske inte alls mår bra just nu men du kan vara helt säker på att det inte blir bättre så 

länge du undviker att ta tag i den. Genom att skaffa dig koll får du även syn på lösningarna. Men 

många struntar i att ta tag i ekonomin med dåliga argument som ”jag förstår inte det här”, säger 

Arne Ohlson och menar att det inte är konstig att känna så. 

 

– Vi förväntas kunna matte, förstå oss på fonder och begripa ekonomiska termer, men det är väldigt 

många som inte gör det. Om man inte förstår, be om hjälp av någon som kan. Kanske har man en 

vän eller familjemedlem man kan fråga, eller kontakta en ekonomisk rådgivare. Det är inte 

skamligt att inte kunna. Arne Ohlson passar på att dela med sig av några ekonomitips; 

 

 

Skaffa kontroll över din ekonomi 

Ta reda på hur mycket pengar du får in varje månad. Lön, ersättning, barnbidrag med mera. Hur 

mycket blir det sammanlagt efter skatt? Oavsett om du tycker det är mycket eller för lite så är det 

här den summa du har att utgå ifrån när du planerar din ekonomi. 

  

Gör en budget 
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Räkna ihop dina fasta utgifter. Hyra, el, telefon, försäkringar och annat som du betalar regelbundet. 

Se till att du betalar alla dina fasta utgifter innan du börjar göra av med pengar på annat.  

 

Räkna ut hur mycket du har kvar att leva av 

Det är lätt att man känner sig rik precis när lönen har kommit in på kontot. Man frestas lätt att göra 

av med massor på bara ett par dagar. Men då blir det gröt resten av månaden, eller så tar man lån 

för att ha något att leva på. Inte kul i längden. Räkna i stället ut hur mycket du kan göra av med per 

vecka eller per dag – och håll dig till det. Glöm inte att de här pengarna ska räcka till mat, kläder, 

resor och annat.  

 

Har du lån?  

Gå igenom hur mycket du betalar varje månad. Är det läge att samla lånen och kanske få ned 

månadskostnaden för dem? 

 

Se över ditt sparande 

Sparar du tillräckligt varje månad? Om du inte har ett sparande, starta ett nu. Det kommer att göra 

skillnad i längden – både ekonomiskt och för ditt psykiska välbefinnande. 

 

Ett bra sätt att spara är att månadsspara i fonder  

Att kontinuerligt köpa fondandelar gör att du inte behöver tänka så mycket på när det är rätt läge att 

köpa och rätt läge att sälja. När du månadssparar investerar du konstant och kan faktiskt vara glad 

över nedgångar på börserna eftersom du då får nya andelar till lägre pris. Om pengarna dras 

automatiskt är det större chans att sparandet blir av.  

 

Se till att du får avsatt till tjänstepension 

Om du inte redan vet - kolla om du får tjänstepension avsatt genom din arbetsgivare eller ordna 

med en tjänstepension själv om du driver eget.  

 

Diskutera pension med din partner under småbarnsåren 

Om du arbetar deltid under småbarnsåren bör du diskutera med din partner om du kan bli 

kompenserad för eventuella minskade pensionsinsättningar.  

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Arne Ohlson, ansvarig privatmarknad Bank på Länsförsäkringar. Tel. +46 701 62 76 43 

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50 

  

 

 

 


