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Informationsklass: Intern 

Faktablad – Spargapet 

 

Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Folksam. Den 

genomfördes mellan den 11–17 mars 2021. Sammanlagt genomfördes 2003 intervjuer över hela 

Sverige i åldrarna 25–65 år, 1 012 män och 991 kvinnor deltog. 

 

1. Har du ett sparande du sätter av pengar till? (samtliga svarande) 

 

     Totalt  Män  Kvinnor 

Ja, ett långsiktigt sparande 

(10 år eller mer)    65 procent 65 procent 66 procent 

Ja, ett kortsiktigt sparande 

(under 10 år)    53 procent 52 procent 54 procent 

Ja, ett privat pension- 

sparande (ej tjänstepension)  41 procent 37 procent 44 procent 

Ja, i en annan form, tex 

amorteringar/investering   32 procent 34 procent 29 procent 

Nej, däremot har jag en 

tjänstepension som min 

arbetsgivare sätter av 

pengar till/jag löneväxlar 

till        3 procent    4 procent   3 procent 

Nej        6 procent    6 procent   7 procent    

 

2. Hur mycket sparar du per månad idag? Om du är osäker, uppskatta en ungefärlig summa.  

 

Totalt                  Män                   Kvinnor              

               3 283 kronor       3 568 kronor      2 987 kronor            

 

 

3. Varför har du inget långsiktigt sparande nu? (bland de som inte sparar långsiktigt) * 

 

     Totalt  Män  Kvinnor 

Har inte råd    42 procent 35 procent 51 procent 

Saknar kunskap om var 

och hur jag ska spara             8 procent  5 procent 11 procent  

Jag ser ingen anledning  

att spara     10 procent 11 procent 10 procent 

Har inte kommit till skott 

eller haft tid att ordna det   14 procent 17 procent 11 procent 

Jag amorterar/investerar på  

annat sätt    28 procent 34 procent 21 procent 

Annat     10 procent 10 procent   9 procent 

Tveksam, vej        4 procent   5 procent   3 procent 

 

* Antalet svar från män var 255 och motsvarande siffra för kvinnor var 219 
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4. Jag är nöjd med att inte spara långsiktigt (bland de som inte sparar långsiktigt)* 

 

     Totalt  Män  Kvinnor 

1. Inte alls    29 procent 20 procent 39 procent 

2     24 procent 28 procent 19 procent 

3     20 procent 22 procent 18 procent 

4         9 procent 11 procent   7 procent 

5. Instämmer helt    12 procent 12 procent 11 procent 

Tveksam, vet ej          6 procent   7 procent   6 procent 

 

* Antalet svar från män var 255 och motsvarande siffra för kvinnor var 219 

 

 

5. I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Jag kommer att börja spara 

långsiktigt när jag får möjlighet (bland de som inte sparar långsiktigt)* 

 

       Totalt  Män  Kvinnor 

1. Inte alls    12 procent 14 procent   9 procent 

2.          7 procent   8 procent   6 procent 

3.     18 procent 22 procent 13 procent 

4.     20 procent 23 procent 17 procent 

5. Instämmer helt    35 procent 26 procent 44 procent 

Tveksam, vet ej        8 procent   7 procent 10 procent 

 

*Antalet svar från män var 255 och motsvarande siffra för kvinnor var 219 

 

6. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Det känns otryggt att inte ha ett 

långsiktigt sparande (bland de som inte sparar)* 

 

     Totalt  Män  Kvinnor 

1. Inte alls    15 procent 20 procent 10 procent 

2.      12 procent 14 procent   9 procent 

3.      24 procent 24 procent 23 procent 

4.      20 procent 20 procent 20 procent 

5. Instämmer helt    24 procent 16 procent 33 procent 

 

* Antalet svar från män var 255 och motsvarande siffra för kvinnor var 219 

 

7. Vad av följande stämmer in på dig? Mitt (långsiktiga) sparande får mig att känna 

mig…(flerval) 

 

     Totalt  Män  Kvinnor 

Trygg     75 procent 73 procent 78 procent 

Fri     41 procent 44 procent 39 procent 

Stark     23 procent 22 procent 25 procent 

Självständig i min relation   25 procent 17 procent 32 procent 

Ansvarstagande för min  

situation     62 procent 57 procent 68 procent 

Glad     28 procent 28 procent 27 procent 

Positiv     35 procent 36 procent 34 procent 

Annat         2 procent             3 procent   2 procent 

Ingen av ovanstående       5 procent   5 procent   4 procent 
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Om Folksam 

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan 

svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att 

våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

http://www.folksam.se/

