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Kärleken gör oss rikare 
Alla Hjärtans Dag 2014 

 

 
Det finns mycket att vinna på att hålla kärleken vid liv. 

- Läs om vilka privatekonomiska misstag vi skall undvika för att inte för-
störa våra relationer. 

- Och – Vad vi skall göra mer för att öka tillit och förtroende i relationen. 
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Kärleken gör oss rikare
Privatekonomi kan både bygga och stjälpa ett parför-

hållande. För att uppmärksamma Alla hjärtans dag har 

SBAB därför genomfört en undersökning om hur eko-

nomin påverkas av parförhållande och hur privateko-

nomin kan bli en faktor som bygger ett förhållanden.   

 

Alla hjärtans dag handlar om att uppmärksamma och för-

stärka parrelationen. Trots att Alla hjärtans dag som feno-

men har vuxit sig allt starkare under senare år blir dock 

svenskarna allt sämre på att hålla liv i sina relationer. Sta-

tistiken visar att vi befinner oss i en snabb utförsbacke, 

sedan 1998 har det genomsnittliga äktenskapet minskat 

från 12,2 år till 10,9 år. Det betyder att äktenskap i genom-

snitt har blivit 11 procent kortare under de senaste 15 

åren. 

 

Den ökade otåligheten i parrelationerna påverkar våra liv 

på många sätt. En av de mest uppenbara aspekterna är 

dock hur uppbrotten anstränger privatekonomin.  

Enligt SCB:s norm ökar det genomsnittliga gemensamma 

konsumtionsutrymmet ”Konsumtionsenhetsskala 2004” 

med en tredjedel när två singelhushåll slås ihop. Orsaken 

är att endast en bostad krävs, inte mer än en bil, effekti-

vare matlagning etc. etc. Allt detta sammantaget gör att ett 

tvåpersonershushåll ”endast” behöver 51 procent mer 

pengar än vad ett singelhushåll behöver – trots att det 

alltså omfattar två personer.  

Vinsten motsvarar faktiskt nästan kostnaden för det första 

barnet (markeras som streckat fält i högra stapeln). 

 

Det är därför ironiskt att just privatekonomi ofta är ett trä-

toämne i relationer vilket i förlängingen inte sällan leder till 

en separation – vilket då radikalt kommer att försämra 

privatekonomin ytterligare för båda parter. 

 

Det positiva med privatekonomiska konflikter är dock att 

det oftast finns rationella lösningar på problemen.  

Genom en väl strukturerad privatekonomi inträffar inte 

negativa överraskningar lika ofta och förtroendet i förhål-

landet stärks.  

SBAB har av det skälet genomfört en undersökning för att 

kartlägga de privatekonomiska konflikterna. Vilket gör att vi 

nu kan presentera en sammanställning av vad man skall 

undvika för att inte skapa konfliker och vad man skall foku-

sera på för att bygga långsiktigt förtroende.  
  

” 
Det gemensamma konsumtions-
utrymmet ökar med en tredjedel 
när två singelhushåll slås ihop 

till ett hushåll. 

Äktenskapets medelvaraktiget i antal år, 1998-2012 
 

Utgifter för singel resp. sammanboende enligt  
Konsumtionsenhetsskala 2004 

En konsumtionsenhet (100% på skalan) motsvarar ett singelhushåll. 
Källa: SCB 

Källa: SCB 
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Enkätresultat 

SBAB har med hjälp av Snabba Svar frågat 1072 svenskar 
med erfarenhet av parrelationer vilka privatekonomiska 
frågor som man bör vara vaksam kring och hur man gene-
rellt bör bete sig för att undvika att privatekonomin blir ett 
konfliktområde. 

Ämnen som är upphov till konflikt 

Det är de vardagliga och ständigt återkommande private-
konomiska rutinerna som oftast är upphov till konfliker i 
parförhållanden. Kostnader för matinköp och hur måna-
dens räkningar skall fördelas toppar listan över mest fre-
kventa privatekonomiska konflikter i svenska hushåll. 
Symboliskt nog följs dessa trätoämnen av frågan om olika 
ekonomiska förutsättningar. Det förefaller naturligt då eko-
nomiska skillnader självfallet gör att fördelningen av de 
löpande kostnaderna blir mer komplicerad än om inkoms-
terna hade varit lika. 

På motsatt ända av listan finns de mer övergripande och 
långsiktiga privatekonomiska frågorna om hushållets lån 
och sparande/investeringar. Såtillvida sparande inte sak-
nas helt, vilket i så fall lyfter frågan till en relativt hög nivå. 

Något förvånande är att faktorer som förknippas med eko-
nomisk oansvarighet kommer relativt lågt, krogräkningar, 
kreditkortanvändning och när den ena parten försöker dölja 
kostnader för inköp återfinns på den nedra halvan av lis-
tan. Högre upp återfinns istället de dyrare och mindre fre-
kventa gemensamma inköpen av kapitalvaror etc.  

Värt att notera är även att personer med erfarenhet av 
många parrelationer har upplevt fler privatekonomiska 
konflikområden. De som angivit att de har varit del av fem 
eller fler relationer har upplevt nästan dubbelt så många 
privatekonomiska konfliker jämfört med de som bara har 
erfarenhet av en relation.  

Helhetsbilden som framträder är därför tydlig och kan 
sammanfattas med att förtroendet för hur partnern hanterar 
ekonomin är relativt högt men att konflikter ändå ofta upp-
står i det vardagliga privatekonomiska pusslet. 

Hur förhindrar man konfliker 

För att ytterligare vidga bilden frågade vi också hur priva-
tekonomiska konflikter kan lösas/förebyggas i relationer. 

Två tredjedelar pekade då ut de direkt förtroendeuppbyg-
gande faktorerna som att diskutera större inköp i förväg 
och att inte försöka dölja inköp som ”absolut effektivt”. 
Mycket få rekommenderar de mer drastiska och ”tving-
ande” metoderna som helt separerad/helt gemensam eko-
nomi eller att klippa kreditkorten. 
  

Tabellerna ovan och under visar hur frekvent respektive fråga är 
som konfliktämne relativt genomsnittet för alla listade frågor. Det 
betyder att matkostnader är nästan tre gånger så vanligt som att 
den ena parten tycker att hushållet sparar för mycket. 

Privatekonomisk fråga

Frekvens 

relativt 

genomsnitt

Matkostnader 40%

Fördelningen av räkningar 38%

Kostnad för prylar (elektronik etc) 36%

Olika ekonomiska förutsättningar 35%

Kostnad för fordon (bil, motorcykel etc) 19%

Avsaknad av sparande 9%

Kostnad för kläder 9%

Semesterkassan 5%

Kostnad för inredning av bostad 4%

Kostnad för hobby (golf, fiske etc etc) -5%

Att den ena parten försöker dölja kostnader för inköp -5%

Kostnad för renovering av bostad -9%

Kreditkortsanvändning -17%

Krogräkningar -20%

Kostnad för kroppsvård (träning, smink, spa etc) -20%

Ekonomiskt risktagande (aktier, investeringar) -22%

Hur stora lån hushållet skall ha -24%

Okunskap om partners inkomst -24%

För stort sparande -49%

Antal parförhållanden som 

person har erfarenhet av

Frekvens relativt 

genomsnitt

Ett -31%

Två -1%

Tre 6%

Fyra 6%

Fem el ler fler 20%
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”Kärleken gör oss rikare” är en publikation från SBAB. ”Kärleken gör oss rikare” har sammanställts av SBABs Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig 

för brevet är Andreas Leifsson, telefon 070-788 99 45. Rapporten baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är 

inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt 

förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna ”Kärleken gör oss rikare” men ange alltid källa. 
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Internet: www.sbab.se • E-post: headoffice@sbab.se • (Org.nr. 556253-7513) 

Sammanfattning 

Slutsatsen är att vi måste prata mer privatekonomi med 
varandra, men också att de mer drastiska metoderna inte 
är att föredra. Förtroende och eget ansvar är ledord som 
bygger relationer, när förtroendet sviktar och man vill in-
skränka partnerns ekonomiska frihet är förhållandet illa 
ute. Lärdomen är att samma regler tycks gälla för private-
konomi som för allt övrigt i relationer. Det är lätt att missa 
att det inte räcker att vara kärleksfull och omtänksam om 
man inte också är ansvarsfull gentemot sin partner på det 
ekonomiska området. 

Ingen regel är dock utan undantag, - troligen kommer din 
partner förlåta dig för ett ej i förväg överenskommet inköp 
idag - på Alla hjärtans dag. 
 

För mer information om rapporten, vänligen 
kontakta: 

 

Maria Landeborn, privatekonom SBAB 

Telefon: 0766-447 881 

Epost: maria.landeborn@sbab.se 

Följ Maria på: 

 

     

Om undersökningen 

Undersökningen baserar på material från SCB och en en-
kätundersökning från Snabba Svar med 1072 svarande 
under perioden 4-11 februari 2014. Enkätundersökningen 
har gjorts på uppdrag av SBAB. 

http://kronorochoren.sbabnyhetsrum.se/
http://twitter.com/marialandeborn
https://www.facebook.com/MariaSBAB

