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Majoriteten tror på oförändrad privatekonomi – men planerar att 
hålla hårdare i plånboken 
 
En klar majoritet uppger att de ekonomiskt klarade Coronapandemin bra 2020. 63 procent 
uppger att privatekonomin var oförändrad förra året och nästan 20 procent uppger att 
privatekonomin förbättrades. De flesta tror på en oförändrad privatekonomi även i år – men 
planerar att hålla hårdare i plånboken med mindre shopping och mer sparande. Det visar en 
undersökning som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. 
 
Majoriteten tror på en oförändrad privatekonomi under 2021. Däremot är det färre som tror på en 
sämre privatekonomi jämfört med förra året, då 14 procent upplevde en försämring av privatekonomin. 

I år tror åtta procent att de kommer få en sämre ekonomi för egen del.1 
 
- Det verkar som att hushållen generellt sett klarat privatekonomin bra under Coronapandemin. Men 
tyvärr har de som drabbats av uppsägning och arbetslöshet fått betala ett högt pris. Som löntagare bör 
man alltid vara med i a-kassan och gärna ha en inkomstförsäkring, säger Arturo Arques, Swedbank 
och sparbankernas privatekonom. 
 
Många planerar att minska sina utgifter och spara mer  
Coronarestriktioner och hemmakontor återspeglas i hushållens planer för sitt boende, 32 procent av 
villa- eller radhusägarna planerar att renovera eller bygga till under 2021. Samtidigt uppger 23 procent 
att de planerar att minska sina utgifter. Av de som planerar att minska sina utgifter är det nästan 70 
procent som ska dra in småutgifter och 40 procent tänker minska sina inköp av kläder, skor och väskor. 
34 procent säger att de kommer öka sitt sparande. 
 
- Att fler vill hålla hårdare i plånboken i dessa Coronatider och passar på att spara mer är inte konstigt. 
När hushållen är oroliga över sin ekonomi reagerar de med att minska konsumtionen och öka 
sparandet. Att sträva efter en sparbuffert på två månadslöner eller en sparbuffert som motsvarar tre 
månader av nödvändiga levnadskostnader ökar tryggheten och minskar effekterna av en eventuell 
framtida arbetslöshet, säger Arturo Arques. 
 
Mindre pengar till julklappar, mat, dryck och resor 
I undersökningen, som gjordes strax före jul, uppgav 40 procent att de skulle minska sina utgifter för 
jul- och nyårsfirandet jämfört med tidigare år. Av de som planerade att minska sina utgifter uppgav 
ungefär hälften att de tänkte lägga mindre pengar på mat, dryck och resor medan hela 70 procent 
uppgav att de skulle lägga mindre pengar på julklappar. Tvärtemot Handelns utredningsinstitut (HUI) 
som trodde att julhandeln skulle växa med en procent och landa på nästan 82 miljarder under 
december månad. Swedbanks beräkningar visar att handelns omsättning sjönk med 17 procent sista 
veckan i december 2020 och för hela december med åtta procent jämfört med 2019. 
 

- Det kommer inte som någon överraskning att branscher som till exempel flyg, resebyråer, hotell 
och restaurang drabbats hårt av alla restriktioner. Däremot är det lite överraskande att 
omsättningen sjönk så mycket för detaljhandeln och då inte minst försäljningen av kläder och 
skor. Det verkar som om många småföretagare i detaljhandeln blev utan några julklappar i år, 
säger Arturo Arques. 

 

 
1 Undersökningen genomfördes i december 2020. 3 142 personer mellan 16 och 79 år deltog. 



 

 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 
 
 
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 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
 
  

 
Spartips från Swedbank och sparbankerna 
 

• Starta ett regelbundet sparande med hjälp av en automatiskt stående överföring 
till sparkontot direkt när inkomsten kommer in. Gärna minst 10 procent av 
inkomsten. 

• Prioritera en sparbuffert. En bra ambition är att ha en buffert på minst två 
månadslöner efter skatt. Alternativt en buffert som täcker tre månader av 
nödvändiga levnadskostnader.  

• Gör en budget och se över dina utgifter. Beräkna dina nödvändiga 
levnadskostnader och se om du kan minska dina utgifter och öka ditt sparande.  

• Se över räntan på eventuella bolån och konsumtionskrediter. Se över utgifter för 
olika abonnemang och avtal. Gör matlåda och planera dina matinköp noga.  

• Se över dina klädinköp och överväg att handla mer på second hand. Det är bra 
både för plånboken och miljön.  

• Inventera vinden, källaren och garderoberna. Kanske finns saker som du inte 
behöver och kan sälja. 

 
 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 
Bilaga. Tabeller. 
 
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna i december 
2020. 3 142 personer i åldrarna 16-79 år deltog. 
 
Hur mycket pengar planerar du att lägga på jul- och nyårsfirande i år? 

 Totalt 

Ungefär lika mycket som vanligt 50% 

Mindre pengar än vanligt 39% 

Mer pengar än vanligt 5% 

Jag firar inte jul eller nyår 2% 

Tveksam, vet ej 4% 

 
Vad planerar du att lägga mindre pengar på kring jul- och nyårsfirandet? 

 Totalt 

Resor 47% 

Julklappar 70% 

Mat och dryck 48% 

Kläder 36% 

Annat 1% 

Tveksam, vet ej 1% 

 
Planerar du att göra några förändringar i din privatekonomi 2021? 

 Totalt Man Kvinna 

Spara mer 34% 33% 35% 

Spara mindre 2% 2% 1% 

Ta nya lån/utöka mina lån 4% 4% 4% 

Ändra bindningstid för mina bolån 3% 3% 3% 

Amortera mer på mina lån 8% 10% 6% 

Amortera mindre på mina lån 1% 2% 1% 

Samla mina smålån 1% 1% 1% 

Minska mina utgifter 23% 23% 22% 

Shoppa mindre 16% 11% 21% 

Börja göra budget 6% 5% 6% 

Se över mina försäkringar 8% 10% 7% 

Gå med i a-kassa och/ eller skaffa inkomstförsäkring 2% 2% 2% 

Handla mer second hand och begagnat 11% 6% 15% 

Någon annan förändring 4% 4% 4% 

Nej 30% 32% 28% 

Tveksam, vet ej 8% 7% 9% 

  
Inom vilka områden planerar du att minska dina utgifter? 

 Totalt 

Småköp 69% 

Abonnemang, streamingtjänster och prenumerationer 33% 

Restaurangbesök och uteliv 37% 

Nöjesresor och hotellvistelser 30% 

Hobby och fritid 19% 

Resor till och från jobbet 17% 

Kläder, skor och väskor 40% 

Frisör 7% 

Mat 20% 

Bil 13% 

Annat 3% 

Tveksam, vet ej 2% 

 
 
 



 
Planerar du att göra några förändringar i din boendesituation 2021? 

 Totalt 

Renovera eller bygga till 21% 

Investera i solceller 2% 

Köpa ett fritidshus 1% 

Flytta till en annan bostad av motsvarande storlek 3% 

Flytta till något större 8% 

Flytta till något mindre 3% 

Flytta isär från min sambo/maka/make 1% 

Flytta ihop med min partner/make/maka 2% 

Annat 2% 

Nej 52% 

Tveksam, vet ej 9% 

 
Har Coronapandemin påverkat din privatekonomi under året 2020? 

 Totalt 

Nej, min ekonomi är oförändrad 63% 

Ja, min privatekonomi har blivit något bättre 16% 

Ja, min privatekonomi har blivit mycket bättre 3% 

Ja, min privatekonomi har blivit något sämre 10% 

Ja, min privatekonomi har blivit mycket sämre 4% 

Tveksam, vet ej 3% 

Ja - något bättre + mycket bättre (summering) 19% 

Ja - något sämre + mycket sämre (summering) 14% 

 
Hur tror du att Coronapandemin kommer påverka din privatekonomi 2021? 

 Totalt Man Kvinna 

Jag tror att min ekonomi kommer att bli bättre än 2020 17% 19% 15% 

Jag tror att min ekonomi kommer att bli sämre än 2020 8% 10% 7% 

Jag tror att min ekonomi kommer att bli ungefär som den är nu 67% 64% 70% 

Tveksam, vet ej 8% 7% 9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


