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Varannan har dåligt samvete över privatekonomin – så här får du 
bättre koll 
 
De flesta har koll på sin ekonomi, men trots det uppger ändå varannan svensk att de har 
dåligt samvete eller känner oro för sin privatekonomi. Mest bekymrade för ekonomin är 
25–34-åringarna och det är pension och sparande som oroar mest, men också att de gör 
av med för mycket pengar på till exempel nöjen och prylar. Av de mellan 55 och 65 år är 
det främst sin framtida pension man känner oro för. Men med några enkla knep kan man 
få bättre koll på sin privatekonomi. 
 
Knappt 90 procent har koll på hur de fördelar sin inkomst mellan utgifter för boende, 
vardagsutgifter, sparande, nöjen, mm. Men 20 procent uppger att de skulle behöva minska sina 
utgifter för att kunna spara mer. Lika många skulle vilja spara mer och har egentligen också 
ekonomiskt utrymme för det. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på 
uppdrag av Swedbank och sparbankerna.1 
 
- Låt inte det dåliga samvetet stå i vägen, genom några enkla steg kan du få bättre koll på din 
ekonomi. Gör en budget över dina inkomster och utgifter, och ta med alla utgifter, även de små. 
Det är ofta småutgifterna man kan dra in på och därmed skapa utrymme för sparande. Att spara 
in på småutgifter känns oftast heller inte lika mycket i plånboken, säger Madelén Falkenhäll, 
ekonom på Swedbank. 
 
Yngre har oftare dåligt samvete för sin privatekonomi än äldre 
25–34-åringarna är de som är mest bekymrade för sin privatekonomi, 60 procent uppger att de 
känt oro eller haft dåligt samvete för sin privatekonomi det senaste året. Främst är det pension 
och sparande man oroar sig för. De ännu yngre, 18–24 år, har oftast dåligt samvete för att de 
gör av med för mycket pengar på nöjen, saker, fritid och resor. Av de över 55 år har drygt 40 
procent känt oro för sin privatekonomi det senaste året. 
 
- Det är inte konstigt att de yngre oroar sig mer. När man är ung ska man börja jobba, skaffa ett 
eget boende och samtidigt komma igång med ett sparande. Men det är också som ung man har 
störst möjlighet att sätta goda vanor. Gör en budget för att få koll på hur mycket pengar du 
lägger på olika saker, och försök kom igång med ett sparande tidigt, det kan bespara dig oro 
längre fram, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Den framtida pensionen är det som ger mest dåligt samvete 
Av de som under det senaste året känt oro eller haft dåligt samvete kring sin privatekonomi är 
det pensionen som flest är oroliga för, 60 procent av samtliga uppger att de känner oro för sin 
framtida pension. Av de mellan 55 och 65 år har över 80 procent känt oro för sin framtida 
pension. 
 
- Många känner en oro för sin framtida pension, framförallt de som närmar sig pensionsåldern. 
Genom att i god tid sätta sig in i vad som påverkar pensionen och hur den egna pensionen 
förväntas bli undviker man tråkiga överraskningar. Och när man närmar sig pensionsålder kan 
det också vara klokt att sätta sig in i på vilka sätt pensionen kan tas ut, säger Madelén 
Falkenhäll. 

                                                
1 Undersökningen genomfördes i september 2019 och 3 108 personer deltog i undersökningen. 



 
 
 
 
 

 
Tips från Swedbank och sparbankerna 
 
Så får du koll på din privatekonomi och ditt sparande 

• Gör en budget över dina inkomster och utgifter, finns det utgifter du kan dra 
ner på och skapa utrymme för sparande? 

• Spara först ihop till en buffert, att ha om något oförutsett händer. Två 
månadslöner efter skatt är ett bra riktmärke. 

• Placera ditt långsiktiga sparande där det ger avkastning. Fördela det på två-tre 
olika fonder med olika risknivå. Tänk på att avgifterna spelar roll på lång sikt. 

 
Så kan du påverka pensionen och din ekonomi som pensionär 

• Gå in på minpension.se för att se hur hög din pension förväntas bli. Där kan du 
även se hur pensionen blir om du väljer att ta ut tjänstepension på olika 
utbetalningstider. 

• Arbeta hos en arbetsgivare som sätter av till tjänstepension och försök att 
jobba heltid så mycket som möjligt. 

• Börja spara tidigt till din pension. Börjar du spara i 25-30-årsåldern kan du ett 
sparande på 500 kronor per månad vara ett bra riktmärke, kommer du igång 
senare i livet behöver du spara ett högre belopp. 

• Har du bolån kan det vara klokt att amortera lite extra de fem-tio åren före 
pension. Med en lägre boendekostnad blir din ekonomi som pensionär bättre. 

• Din privatekonomi påverkas både av inkomster och utgifter. Se över dina 
utgifter när du närmar dig pension, finns det några du kan dra ner på för att få 
mer kvar i plånboken varje månad. 
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Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 
kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 
2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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Bilaga. Tabeller 
Avrundade tal, summerar därför inte alltid 

 
Har du någon gång under det senaste året känt oro eller haft dåligt samvete kring din ekonomi, t ex 
kring framtida pension, sparande, boende, konsumtion, semesterplaner eller förmåga att betala 
räkningar? 
 
 Total Kvinnor Män 

Ja 49 % 57 % 43 % 
Nej 48 % 41 % 55 % 
Tveksam, vet ej 3 % 3 % 3 % 

 
 
 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år 

Ja 54 % 60 % 49 % 44 % 41 % 
Nej 44 % 38 % 49 % 53 % 55 % 
Tveksam, vet ej 3 % 2 % 3 % 3 % 4 % 

 
 
Vad har du känt oro eller haft dåligt samvete för? Av de som svarat att de har känt oro eller haft dåligt 
samvete. 
 
 
 Total Kvinnor Män 

Min framtida pension 60 % 65 % 53 % 
Min boendeekonomi, t ex att jag inte har 
tillräcklig koll på räntor och amortering 

12 % 13 % 11 % 

Lån/konsumtionslån, utöver bolån 10 % 10 % 11 % 
Att jag inte sparar tillräckligt mycket till mig eller 
mina barn 

43 % 43 % 42 % 

Att jag gör av med för mycket pengar på nöjen, 
saker, fritid och resor 

31 % 32 % 29 % 

Att något i hemmet/hushållet ska gå sönder eller 
behöver underhåll 

25 % 24 % 26 % 

Att inte ha råd att göra saker på semestern 20 % 21 % 19 % 
Att inte kunna betala mina räkningar 20 % 19 % 22 % 
Annat 8 % 8 % 9 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 

 
 
 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år 

Min framtida pension 31 % 55 % 56 % 67 % 84 % 
Min boendeekonomi, t ex att jag inte har 
tillräcklig koll på räntor och amortering 

13 % 16 % 10 % 9 % 8 % 

Lån/konsumtionslån, utöver bolån 6 % 10 % 12 % 14 % 8 % 
Att jag inte sparar tillräckligt mycket till mig 
eller mina barn 

46 % 52 % 51 % 45 % 15 % 

Att jag gör av med för mycket pengar på 
nöjen, saker, fritid och resor 

58 % 40 % 32 % 18 % 11 % 

Att något i hemmet/hushållet ska gå sönder 
eller behöver underhåll 

23 % 27 % 27 % 26 % 20 % 

Att inte ha råd att göra saker på semestern 21 % 19 % 23 % 24 % 14 % 
Att inte kunna betala mina räkningar 23 % 19 % 16 % 25 % 20 % 
Annat 6 % 9 % 11 % 7 % 7 % 
Tveksam, vet ej 3 % 1 % 0 % 2 % 1 % 

 
 
 
  



 
Vet du ungefär hur du fördelar din inkomst mellan utgifter för boende, vardagsutgifter, nöjen, hobby 
och fritidsintressen, semester och resor, sparande, etc? 
 
 Total Kvinnor Män 

Ja, och jag är nöjd med hur jag fördelar mina 
utgifter och mitt sparande 

48 % 46 % 50 % 

Ja, men jag behöver minska mina utgifter för att 
kunna spara mer 

20 % 21 % 19 % 

Ja, men jag skulle vilja spara mer, jag har 
egentligen ekonomiskt utrymme för det 

21 % 21 % 20 % 

Nej, och jag skulle vilja ha bättre koll 6 % 7 % 5 % 
Nej, och jag anser inte att jag behöver ha koll på 
det 

3 % 2 % 4 % 

Tveksam, vet ej 3 % 3 % 3 % 
Ja, netto 89 % 89 % 89 % 
Nej, netto 9 % 9 % 9 % 

 
 
 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år 

Ja, och jag är nöjd med hur jag fördelar mina 
utgifter och mitt sparande 

41 % 39 % 41 % 49 % 64 % 

Ja, men jag behöver minska mina utgifter för 
att kunna spara mer 

25 % 26 % 21 % 20 % 12 % 

Ja, men jag skulle vilja spara mer, jag har 
egentligen ekonomiskt utrymme för det 

16 % 24 % 26 % 
 

21 % 14 % 

Nej, och jag skulle vilja ha bättre koll 9 % 7 % 7 % 4 % 3 % 
Nej, och jag anser inte att jag behöver ha koll 
på det 

2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 

Tveksam, vet ej 7 % 2 % 2 % 2 % 3 % 
Ja, netto 83 % 89 % 88 % 90 % 90 % 
Nej, netto 10 % 9 % 10 % 8 % 7 % 

 


