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Ett nedslag i svenskarnas 
ekonomiska vardag

Trygghetsrapporten 2019



Trygghetsrapporten är ett initiativ från Bliwa i samarbete med Kantar Sifo. Inom begreppet ”trygghet”  
presenteras ett antal insikter om hur vi svenskar resonerar kring ekonomisk trygghet och de hinder vi 
behöver ta oss förbi för att kunna leva ett tryggt liv. Bakom insikterna i den här rapporten finns en gedigen 
undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Bliwa.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar för företag och organisationer. 
Gruppförsäkringar som kompletterar samhällsskyddet och ger ekonomisk trygghet vid inkomstbortfall på 
grund av sjukdom och arbetslöshet men också olycksfall och dödsfall.



Ett viktigt 
uppdrag 
Vi har gjort ett nedslag mitt i svenskarnas ekonomiska vardag. I samarbete 
med Kantar Sifo intervjuade vi 1 500 svenskar om hur de upplever sin  
ekonomiska trygghet och sin livssituation i stort. Vi vill på så sätt bidra till 
diskussionen om och förståelsen för hur ekonomisk trygghet påverkar oss. 

En slutsats är att samhällets grundskydd för många svenskar inte upplevs 
som tillräckligt. Många lever med en oro för att drabbas av sjukskrivning eller 
arbetslöshet och är osäkra på hur de då skulle klara sig. Det är också tydligt 
att många inte förstår hur olika trygghetslösningar fungerar och vad de kan 
göra för att påverka sin ekonomiska trygghet. 

Studien bekräftar att ekonomisk trygghet inte bara gör oss lugnare och mer 
tillitsfulla, den går också hand i hand med vår förmåga att bidra på jobbet,  
i familjelivet och till samhället i stort. 

Ett av våra uppdrag är att tillsammans med arbetstagarorganisationerna göra 
det möjligt för fler att skaffa sig ekonomisk trygghet. Lärdomarna från studien 
får det uppdraget att kännas mer angeläget och mer relevant än någonsin.  
I den här rapporten bjuder vi på de viktigaste insikterna och vi hoppas att du 
finner dem tankeväckande och användbara. 

Trevlig läsning!  
Bliwa
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Privatekonomisk oro  
– en del av vardagen  
för många svenskar 
Undersökningen visar att endast drygt hälften av svenskarna (53 %) upplever att de  
rent ekonomiskt skulle klara en längre sjukskrivning. Ännu färre (46 %) skulle klara en 
situation där någon i hushållet blir av med jobbet. Mer än varannan (55 %) är dessutom 
osäker på om den trygghetslösning de har fungerar som det är tänkt om olyckan är 
framme. Kvinnor, låginkomsttagare och de som lever i singelhushåll upplever sig  
generellt sett vara i en mer utsatt situation.

En slutsats är att samhällets grundskydd ofta inte upplevs som tillräckligt och att  
många skulle önska att de hade ett bättre skydd mot oväntade händelser som påverkar 
privatekonomin.

Många är också osäkra på vilket ekonomiskt skydd de egentligen har; åtta av tio (81 %)  
vet inte, eller är osäkra på, vilken ersättning till exempel en inkomstförsäkring ger, och  
hur länge. Mer än sex av tio (63 %) vet inte, eller är osäkra på, i vilka situationer den  
trygghetslösning de har ger ett skydd. 

Kvinnor, låginkomsttagare och de som  
lever i singelhushåll upplever sig generellt  
sett vara i en mer utsatt situation. ”
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47%

55 %

81%

är osäkra på om de ekonomiskt 
skulle klara av en situation där 
någon i hushållet blir sjukskriven 
under en längre tid

är osäkra på om ens trygghets-
lösningar fungerar som det är 
tänkt om de behöver användas

är osäkra på vilken ersättning 
ens trygghetslösningar ger och 
under hur lång tid
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Trygga individer får  
samhället att växa 
Sverige är ett av världens tryggaste samhällen och det sägs ibland att vi har gått för långt 
i vår strävan efter trygghet och kontroll. Visst behöver vi alla lära oss att hantera osäker
het, men resultatet från vår studie visar på starka samband mellan ekonomisk trygghet, 
positiv energi och allmän livskvalitet. 

TRYGGA INDIVIDER ÄR STARKA INDIVIDER 
Med hög ekonomisk trygghet upplever mer än åtta av tio att de har energin att bidra på 
jobbet. Bland de som upplever ekonomisk otrygghet har bara drygt hälften den energin. 
Och även när det gäller förmågan att bidra till samhället ser vi ett starkt samband till den 
egna ekonomiska tryggheten.

TRYGGA INDIVIDER HAR ETT RIKARE LIV
Resultatet av studien visade att förutsättningarna för att trivas med livet i allmänhet, 
kommer redan när vi upplever en grundläggande ekonomisk trygghet. Men de som upp
lever hög eller mycket hög ekonomisk trygghet har bättre ork att bidra till familjelivet, en 
mer meningsfull fritid och bättre förutsättningar att ta hand som sig själv och sin hälsa.

TRYGGA INDIVIDER TROR PÅ FRAMTIDEN 
Resultatet pekar på att ekonomisk trygghet också går hand i hand med vår tilltro till 
samhällsutvecklingen i stort. Mer än var fjärde som upplever hög ekonomisk trygghet har 
den tilltron. Hos ekonomiskt otrygga individer bara en av tio. 
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Hög ekonomisk trygghet Medellåg ekonomisk trygghet

Medelhög ekonomisk trygghet Låg ekonomisk trygghet

”Jag tycker att samhällsutvecklingen  
i stort går åt rätt håll”

”Jag har tid och ork till att bidra i familjelivet”

”Jag trivs med livet i största allmänhet”

”Jag känner att jag har energi  
till att bidra på jobbet”

För att förstå hur ekonomisk trygghet påverkar oss människor kartlade vi en mängd faktorer såsom den 
faktiska förmågan att klara till exempel sjukdom och arbetslöshet, oro för den egna ekonomin, kunskap 
om hur trygghetslösningar fungerar, självständighet och initiativförmåga att påverka den egna situatio
nen. Dessa aspekter på ekonomisk trygghet vägde vi samman och jämförde sedan fyra ungefär lika stora 
grupper mot varandra; individer med mycket hög eller ganska hög ekonomisk trygghet samt individer med 
mycket låg eller ganska låg ekonomisk trygghet. 

83 %

85 %

78 %

26 %

70 %

81 %

66 %

17 %

63 %

74 %

59 %

15 %

59 %

58 %

47 %

10 %
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Vems är ansvaret?
Svenskarna tänker olika när det kommer till ansvar. Varannan (48 %) upplever ett mycket 
stort eget ansvar för att klara ekonomin vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. En av 
fyra uppfattar att det egna ansvaret är relativt begränsat, istället förväntar man sig att 
staten eller arbetsgivaren kliver in. Den gruppen har generellt sämre kunskap om olika 
trygghetslösningar och är också sämre skyddad.

MÅNGA VILL FÅ EN BRA TRYGGHETSLÖSNING PÅ PLATS
Nästan var tredje person i undersökningen känner att de borde få en bra trygghets
lösning på plats, men hittar inte tiden eller orken. Yngre, särskilt yngre kvinnor, bär på 
den känslan oftare än andra. Och i gruppen som upplever minst ekonomisk trygghet är 
det mer än tre av fyra som gör det. 

Brist på kunskap är ett annat hinder. Fyra av tio känner inte att de har tillräcklig kunskap 
om försäkringar och andra trygghetslösningar, och lika många vet inte var man hittar 
information. 
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Många svenskar förstår att de behöver ta ett större 
eget ansvar, men det är komplext och vardagspusslet 
gör det svårt att hitta tiden och orken.”

48 %

32 %

upplever ett mycket stort eget  
ansvar för sin ekonomi vid  
arbetslöshet eller sjukdom

upplever att de borde se till att 
få en bra trygghetslösning på 
plats, men hittar inte tiden eller 
orken till det 
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Bliwa och organisationerna 
har en viktig roll
Insikterna från studien har stärkt oss i vår övertygelse att trygga individer är hållbara 
individer och att det i sin tur ger ett hållbart samhälle. 

Vi är också än mer övertygade om att vi tillsammans med arbetstagarorganisationerna 
har en viktig roll att fylla. Dels vill vi ge fler möjligheten att skaffa en bra trygghetslös
ning. Men vi behöver också bli bättre på att förklara för medlemmarna vilka trygghets
lösningar de faktiskt har och vilket skydd de ger.  

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för arbetstagarorganisationerna att erbjuda sina 
medlemmar trygghet. Det gör vi genom ett nära samarbete där vi delar kunskaper och 
insikter och arbetar tillsammans för individens bästa. 

Vi hoppas att den här rapporten bidrar till det och gläds åt att vi tillsammans kan göra 
det lite enklare att skaffa sig ekonomisk trygghet och ett lite rikare liv.
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OM UNDERSÖKNINGEN 
Undersökningen vände sig till allmänheten 20–70 år och genomfördes 18–25 januari 2019. Datainsamlingen 
gjordes online i Kantar Sifos webbpanel representativ för allmänheten och totalt genomfördes 1 500 intervjuer. 
Personer som angav sysselsättningen ”hemmafru/hemmaman” eller ”pensionär/sjukpensionär” fick inte vara 
med i undersökningen. För att motverka skevheter i svaren så är resultaten vägda på kön, ålder och region.  
 
På de ställen i undersökningen där ”trygghetslösning” nämndes så visades följande definition:  
Nu kommer ett antal frågor som handlar om trygghetslösningar man kan ha för att få ett ekonomiskt skydd vid 
oväntade händelser såsom sjukskrivning, olycksfall och uppsägning. Det vill säga händelser som kan leda till 
ett inkomstbortfall eller oförutsedda kostnader. Med trygghetslösningar menar vi dels det privatekonomiska 
skyddsnät som staten erbjuder samt de personförsäkringar du själv kan teckna. Med trygghetslösningar  
menar vi inte sakförsäkringar du till exempel kan teckna för bostaden eller bilen.
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