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Tydligt samband mellan privatekonomi och hälsa 
 
72 procent av de som känner sig trygga med sin privatekonomi upplever att de har god 
psykisk hälsa. Bland de som oroar sig för privatekonomin är det däremot bara 34 
procent som uppger att de har god psykisk hälsa. De mår också sämre fysiskt. Det visar 
en ny undersökning av Swedbank och sparbankerna. 
 
Kunskap om privatekonomi och ett eget sparande ger goda förutsättningar för en trygg 
ekonomi. De som inte har så bra koll och inget sparande känner sig däremot mer stressade 
och oroliga för sin ekonomi. De skattar också sin psykiska hälsa betydligt lägre än de som 
känner sig trygga med sin privatekonomi.1 
 
- Kunskap om privatekonomi minskar stress och oro för den egna ekonomin. Det påverkar 
också hur vi mår i övrigt. De som har en trygg ekonomi mår mycket bättre än de som inte har 
det, framför allt psykiskt men också fysiskt, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk 
expert på Swedbank. 
 
Av de som upplever att de inte har tillräcklig kunskap i privatekonomi känner 43 procent 
stress och oro för sin ekonomi jämfört med 16 procent bland de som har kunskap. På samma 
sätt är det med sparande, av de som inte har något sparande uppger 55 procent att de 
känner oro för privatekonomin, medan bara 15 procent av de som har ett sparande oroar sig 
för sin ekonomi. 
 
Sparbuffert ökar känslan av trygghet för många 
De som uppger att de har en sämre ekonomisk situation mår inte bara sämre, de tenderar 
också att göra ekonomiska val som riskerar att förvärra en svår situation ytterligare. 34 
procent av de som skattar sin ekonomi som dålig har någon gång tagit ett snabblån som de 
haft svårt att betala tillbaka. 
 
- Det kan så klart vara lättare att känna sig trygg i sin privatekonomi om man har en högre lön 
och ett stort sparande. Men undersökningen visar att bara genom att ha ett buffertsparande 
ökar känslan av trygghet kring sin privatekonomi betydligt. 82 procent av de med ett 
buffertsparande känner sig trygga med sin privatekonomi jämfört med 38 procent av de som 
inte har något sparande, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Yngre känner mer oro än äldre 
Yngre känner i större utsträckning stress och oro över sin privatekonomi än andra, och de 
mår också sämre. Bara drygt hälften av 18-34-åringarna uppger att de har bra eller väldigt 
bra psykisk hälsa, jämfört med 70 procent av de äldre. Var fjärde 18-34-åring jämför 
dessutom sin privatekonomi med andras och stressas av det. 
 
- Yngre skattar inte sin ekonomi som så mycket sämre än andra, men de är i större 
utsträckning oroliga för sin privatekonomi. Det som oroar de yngre är främst att de inte sparar 
tillräckligt mycket och att de gör av med för mycket pengar på nöjen och andra saker, säger 
Madelén Falkenhäll. 
 

 
1 Från undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i oktober 2020 och 3 100 
personer i ålder 18-79 år deltog. 



 
 
 
 

 
Så här får du bättre privatekonomi och hälsa – tips från Swedbank 

• Gör en budget över dina inkomster och utgifter. Finns det utgifter du kan dra ner 
på? Glöm inte småutgifterna, det handlar ofta om mer pengar än man tror. 

• Jämför avtal och priser. Du kan spara pengar genom att byta avtal på till 
exempel olika abonnemangstjänster eller samla försäkringar på samma ställe. 

• Starta ett sparande, försök att sätta av tio procent av din lön efter skatt. En 
automatisk överföring varje månad är ett bra sätt för att få till sparandet. 

• Spara först ihop till en buffert på två-tre månadslöner efter skatt för att skydda 
din ekonomi mot oförutsedda händelser. 

• Försök sedan även att spara långsiktigt till exempel till din pension. 

• Gå med i a-kassan, det säkerställer en grundinkomst om du skulle bli 
arbetslös. Har du högre inkomst kan det vara en god idé att teckna en 
inkomstförsäkring.2 

• Se även över övriga försäkringar, såsom hemförsäkring, sjukförsäkring, 
olycksfallsförsäkring, mm. 

• Var inte rädd för att ta hjälp för att få koll på din ekonomi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Det finns idag 58 
Sparbanker i Sverige som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har ca. 190 kontor och ca. 2 miljoner 
privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia av samarbete. Swedbank är den 
ledande banken på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder 
och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. 
Swedbankkoncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och 
www.swedbank.se 
 

 
2 Inkomsttaket i a-kassan är tillfälligt höjt till 33 000 kronor per månad, annars är taket 25 000 kronor. Har man inkomst 
däröver kan en inkomstförsäkring vara ett alternativ att säkerställa högre ersättning vid arbetslöshet. 

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


 
Bilaga. Tabeller 
Från undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Undersökningen genomfördes i oktober 2020 
och 3 100 personer i ålder 18-79 år deltog. 
Avrundade tal, summerar därför inte alltid. 

 
 
Hur skulle du uppskatta din psykiska hälsa? Utifrån hur man känner för sin privatekonomi 
 
 Jag känner mig lugn och 

trygg med min privatekonomi 
Jag känner stress och oro 

för min privatekonomi 

Väldigt bra, jag känner mig mycket glad 
och mentalt stark 

29 % 9 % 

Bra, jag känner mig oftast glad och nöjd 
med mig själv 

44 % 25 % 

Oftast bra, men ibland känner jag mig lite 
nere 

24 % 47 % 

Dålig, jag känner mig återkommande 
deprimerad och ledsen 

4 % 16 % 

Väldigt dålig, jag känner mig deprimerad 
och ledsen 

0 % 3 % 

Tveksam, vet ej 0 % 0 % 
Summa bra och väldigt bra 72 % 34 % 
Summa dålig och väldigt dålig 4 % 19 % 

 
 
Hur skulle du uppskatta din fyiska hälsa? Utifrån hur man känner för sin privatekonomi 
 
 Jag känner mig lugn och 

trygg med min privatekonomi 
Jag känner stress och oro 

för min privatekonomi 

Väldigt bra, jag känner mig frisk och stark 28 % 15 % 
Bra, jag klarar av mitt vardagsliv utan 
problem 

52 % 48 % 

Oftast bra, men ibland begränsad av min 
fysiska hälsa 

16 % 25 % 

Dålig, är ofta begränsad av min fysiska 
hälsa 

3 % 9 % 

Väldigt dålig, känner mig alltid begränsad 
av min fysiska hälsa 

1 % 2 % 

Tveksam, vet ej 0 % 0 % 
Summa bra och väldigt bra 80 % 63 % 
Summa dålig och väldigt dålig 4 % 11 % 

 
 
Vad av nedan stämmer in på dig? Utifrån hur man upplever sin kunskap i privatekonomi 
 
 Jag har tillräcklig kunskap för 

att klara mig/väldigt bra 
kunskap för att fatta beslut 

om min privatekonomi 

 
Jag har inte tillräcklig 

kunskap för att ha koll på 
min privatekonomi 

Jag känner stress och oro över min 
privatekonomi 

16 % 43 % 

Jag känner mig lugn och trygg med min 
privatekonomi 

81 % 51 % 

Tveksam, vet ej 3 % 7 % 

 
 
  



 
Vad av nedan stämmer in på dig? Utifrån vilka typer av sparande man har 
 
  

Har inget sparande 
Har ett 

buffertsparande 
Har någon form av 

sparande (summering) 

Jag känner stress och oro över 
min privatekonomi 

55 % 15 % 15 % 

Jag känner mig lugn och trygg 
med min privatekonomi 

38 % 82 % 81 % 

Tveksam, vet ej 7 % 3 % 4 % 

 
 
 
Har det hänt att du har tagit snabblån/konsumtionslån som du sedan har svårt att betala 
tillbaka? Utifrån hur man definierar sin ekonomiska situation 
 
  

 
God/väldigt god 

Den är okej, pengarna 
räcker till det löpande 
men inte till sparande 

 
 

Inte så bra/dålig 

Ja, jag har tagit ytterligare lån för 
att betala ursprungliga lån 

0 % 1 % 13 % 

Ja, mitt ärende har gått vidare till 
Kronofogden 

0 % 1 % 11 % 

Ja, det händer att jag är sen att 
betala och får påminnelseavgift 

0 % 1 % 12 % 

Ja, men bara någon enstaka gång 1 % 5 % 9 % 
Nej, jag har tagit snabblån/ 
konsumtionslån men har inte haft 
problem att betala tillbaka 

11 % 13 % 7 % 

Nej, jag har aldrig tagit snabblån/ 
konsumtionslån 

88 % 78 % 59 % 

Summering ja 2 % 9 % 34 % 
Summering nej 98 % 91 % 66 % 

 
 
 
Hur skulle du uppskatta din psykiska hälsa? 
 
 Totalt 18-34 år 35-55 år 56-79 år 

Väldigt bra, jag känner mig mycket glad och 
mentalt stark 

24 % 17 % 25 % 30 % 

Bra, jag känner mig oftast glad och nöjd med 
mig själv 

40 % 34 % 40 % 45 % 

Oftast bra, men ibland känner jag mig lite nere 29 % 36 % 29 % 22 % 
Dålig, jag känner mig återkommande 
deprimerad och ledsen 

6 % 12 % 6 % 3 % 

Väldigt dålig, jag känner mig deprimerad och 
ledsen 

1 % 1 % 1 % 0 % 

Tveksam, vet ej 0 % 1 % 0 % 0 % 
Summa bra och väldigt bra 64 % 51 % 65 % 75 % 
Summa dålig och väldigt dålig 7 % 13 % 6 % 3 % 

 
 
  



 
Vad av nedan stämmer bäst in på dig? 
 
 Totalt 18-34 år 35-55 år 56-79 år 

Jag känner stress och oro för min 
privatekonomi 

18 % 26 % 18 % 11 % 

Jag känner mig lugn och trygg med min 
privatekonomi 

78 % 69 % 78 % 85 % 

Tveksam, vet ej 4 % 5 % 3 % 4 % 

 
 
Jämför du din privatekonomi med andras? 
 
 Totalt 18-34 år 35-55 år 56-79 år 

Ja och det stressar mig 14 % 24 % 14 % 5 % 
Ja, men det känns bra 17 % 27 % 17 % 8 % 
Nej 66 % 44 % 67 % 86 % 
Tveksam, vet ej 3 % 5 % 3 % 2 % 
Summa ja 30 % 51 % 30 % 12 % 

 
 
Vilken definition stämmer bäst in på din ekonomiska situation? 
 
 Totalt 18-34 år 35-55 år 56-79 år 

Väldigt god, jag kan leva det liv jag vill och har 
ett sparande (både buffert och långsiktigt 
sparande) 

32 % 26 % 34 % 35 % 

God, jag får min privatekonomi att gå ihop och 
kan spara regelbundet 

48 % 49 % 49 % 45 % 

Okej, pengarna räcker till löpande utgifter men 
inte till sparande 

17 % 20 % 14 % 18 % 

Inte så bra, jag behöver ibland låna pengar för 
att få det att gå ihop 

2 % 3 % 2 % 2 % 

Dålig, jag har skulder som jag har svårt att klara 
av 

1 % 1 % 1 % 0 % 

Tveksam, vet ej 1 % 1 % 0 % 0 % 
Summa god och väldigt god 79 % 76 % 82 % 79 % 
Summa inte så bra och dålig 3 % 4 % 3 % 2 % 

 
 
Har du någon gång under det senaste året känt oro eller haft dåligt samvete för något av 
följande: 
 
 Totalt 18-34 år 35-55 år 56-79 år 

Min framtida pension 35 % 33 % 41 % 31 % 
Min boendeekonomi 9 % 15 % 8 % 5 % 
Övriga lån utöver bolån 4 % 4 % 7 % 2 % 
Att jag inte sparar tillräckligt mycket 33 % 53 % 35 % 12 % 
Att jag gör av med för mycket pengar på nöjen, 
resor, fritid, saker, kläder 

18 % 36 % 16 % 4 % 

Att något i hemmet ska gå sönder eller behöva 
underhåll 

16 % 18 % 16 % 4 % 

Att inte ha råd att göra saker på semestern 10 % 13 % 12 % 5 % 
Att inte ha råd att betala mina räkningar 5 % 6 % 6 % 4 % 
Att pengarna inte ska räcka till det mest 
nödvändiga 

7 % 12 % 7 % 4 % 

Inget av ovan 38 % 24 % 34 % 55 % 

 


