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Sammanfattning

• 64 procent av svenskarna i ålder 18-65 år har haft en oväntad utgift ( t ex för 
hushållsmaskiner, elektronik, möbler, reparationer av bil eller bostad, läkare/tandläkare 
etc) under de senaste sex månaderna

• Det är Stockholmare (68 procent) och medelålders (70 procent), samt de med högre
inkomster som i alla högst utsträckning haft en oväntad utgift. 

• Andelen kvinnor och män som haft en oväntad utgift är lika stor, bland män 65 procent och 
bland kvinnor 64 procent.

• Utgifter för transporter, hälsa och elektronik är de områden som i hög grad orsakar en 
extra utgift. 18 procent av kvinnorna har haft utgifter för läkare och tandläkare jämfört med 
15 procent av männen, samtidigt som 29 procent av männen haft utgifter för 
bilreparationer jämfört med 25 procent av kvinnorna.

• För 30 procent var utgiften över 10 000 kronor, och för 17 procent mellan 10 000 och 20 
000 kronor. 

• Den oväntade utgiften finansierades främst med den vanliga inkomsten (56 procent) och 
med besparingar (45 procent). 9 procent använde kreditkort.
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64 procent av svenskar mellan 18-65 år har haft en oväntad 
utgift under de senaste sex månaderna 
Har du eller någon i ditt hushåll haft oväntade utg ifter under de senaste sex månaderna?
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36%

64%

Nej
Ja



Kvinnor och män har i lika stor utsträckning haft o väntade 
utgifter
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65%

64%
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60%
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68%

63%

65%

66%

63%

63%

60%

58%

67%

65%

68%

69%

59%

Män

Kvinnor

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65 år

Stockholm

Östra Mellansverige

Småland & öarna

Sydsverige

Västsverige

Norra Mellansverige

Mellersta & övre Norrland

< 25 000 kr/månad

25 000 – 34 999 kr/månad

35 000 – 49 999 kr/månad

50 000 – 64 999 kr/månad

65 000 SEK/månad eller mer

Vet inte/svar saknas



Transporter, hälsa och elektronik tar störst andel av de extra 
utgifterna
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27%

16%

14%

12%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

4%

4%

Reparation av bil, cykel, motorcykel, etc.

Läkare eller tandläkare

Elektronik (PC, TV, telefon, stereo, elverktyg, etc.)

Hushållsapparater (kylskåp, tvättmaskin, diskmaskin,
gräsklippare, etc.)

Byte av glasögon eller kontaktlinser

Kläder och skor

Veterinär

Reparationer/byte av delar i hemmet/fritidshuset

Utrustning för sport eller andra fritidsintressen, etc.

Extra räkningar för el/värme

Möbler och andra saker för ditt hem

Annat

18% av kvinnorna har haft 
utgifter för läkare och tandläkare
jämfört med 15 % av männen medan 
29% av männen haft utgifter för 
bilreparationer jämfört med 25 % av 
kvinnorna.



Tre av tio har haft en utgift mellan 5 000 och 10 0 00 kronor

Vänligen uppskatta summan som spenderades totalt
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18%

22%

30%

17%

6%

2% 1%
1% 1% 1% 1%

33 % av kvinnorna har haft en
utgift mellan 5 000 och 10 000 kr, medan
18 % av männen haft en utgift mellan 
10 000 och 20 000 kronor.



Den vanliga inkomsten och besparingar finansierade 
utgiften – 9 % använde kreditkortet
Hur finansierade du det?
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56%

45%

9%

5%

3%

2%

1%

1%

3%

Vanlig inkomst

Besparingar

Kreditkort

Lån inom familjen

Lån från finansbolag (t.ex. genom en återförsäljare)

Mina föräldrar betalade

Banklån med säkerhet (t.ex. ditt hus som garanti)

Banklån utan säkerhet

SMS-lån

Vet inte

Annat

59 % av 18-25-åringarna använde
sina besparingar och 13 % fick hjälp
av föräldrarna.
14 % av 55-65-åringarna använde
kreditkort.



Om undersökningen

• TNS Gallup har genomfört undersökningen under perioden 15-26 februari 2012 
genom egna on-line paneler. 

• De genomförda intervjuerna viktades i fråga om ålder, kön och region.

• 1 010 personer i åldern 18-65 år har intervjuats. Resultatet speglar attityder och 
beteenden hos ca 6 000 000 svenskar i åldersgruppen.

• Kontaktperson för undersökningen är Ingela Gabrielsson, privatekonom, som 
nås på 070 227 24 77 alternativt ingela.gabrielsson@nordea.se

•
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