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PRESSEMEDDELELSE  

 

Danskere er Nordens økonomiske optimister 

Sammen med nordmændene er danskere lige nu de mest økonomisk trygge i Norden og målt på, hvor 

optimistiske vi er i forhold til vores privatøkonomiske situation, ligger vi nummer et blandt de nordiske 

lande.  

Det fremgår af Danske Banks rapport Økonomisk Tryghed 2018, der udkommer i dag, og hvor vi for første 

gang tager temperaturen på den økonomiske tryghed i hele Norden.  

Rapporten viser blandt andet, at 55 procent af danskerne er optimistiske i forhold til deres økonomiske 

situation. Det er markant flere end i de øvrige nordiske lande.  

I Finland svarer 37 procent, at de er enten lidt, noget eller meget optimistiske i forhold til deres 

privatøkonomiske situation. I Norge er tallet 43 procent, mens svenskerne med 47 procent ligger tættest på 

Danmark, når det gælder økonomisk optimisme. 

 

Tryghedsindeks på niveau med 2017 

Selv om danskernes tro på fremtiden ligger i top i nordisk sammenhæng, så viser rapporten samtidig, at 

danskernes samlede økonomiske tryghed står lidt i stampe.  

På en skala fra 1-10 ligger danskernes tryghedsindeks på 6,6, der er beregnet ud fra ni forskellige 

parametre. Det er et marginalt fald i forhold til sidste år, hvor danskernes økonomiske tryghed var på 

indeks 6,7.  

- Selvom tryghedsindekset er relativt højt og få er decideret utrygge, så er det alligevel lidt overraskende, at 

danskernes tryghedsindeks ikke stiger. Vi er inde i et længerevarende økonomisk opsving. Alene siden 

sidste års undersøgelse er flere end 45.000 kommet i arbejde og fremgangen på boligmarkedet har spredt 

sig til hele landet. Men det smitter altså ikke af på indekset, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom 

i Danske Bank. 

Den økonomiske tryghed i Danmark ligger på niveau med den økonomiske tryghed i Norge, mens 

svenskerne er marginalt efter med et tryghedsindeks på 6,5. Finnerne ligger noget efter de øvrige nordiske 

lande med et indeks på 6,1.  

- Der er flere interessante forskelle på de parametre, der ligger til grund for det samlede økonomiske 

tryghedsindeks. Men først og fremmest viser tryghedsindeksene, at vi på tværs af Norden med Finland som 

en undtagelse, ser meget ens på vores økonomiske tryghed. Det hænger sammen med, at det går relativt 



godt økonomisk, og samtidig har vi mange fællestræk i vores velfærdsmodeller, der nok også spiller ind, når 

man måler tryghed, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

 

Nordiske forskelle 

 Danskerne er Nordens økonomiske optimister. 55 procent ser optimistisk på deres økonomiske 

situation. Det samme gælder kun 37 procent af finnerne.  

 I Sverige er bekymringen for overforbrug lavest i Norden. Hvor det i Danmark er 16 procent af os, 

der siger, at vi aldrig bekymrer os om vores forbrug, så gælder det for 25 procent af svenskerne. 

 Nordmænd bekymrer sig til gengæld mindst om, at de kan få den daglige økonomi til at løbe rundt. 

46 procent af nordmændene siger, at de aldrig bekymrer sig. I Danmark er det det 33 procent og i 

Finland blot 20 procent, der er helt ubekymrede.  

 Finnerne har samlet set den laveste økonomiske tryghed i Norden. Men finnerne er sammenlignet 

med danskere væsentlig mere selvsikre, når det kommer til deres formueforhold. 27 procent af 

finnerne bekymrer sig slet ikke om deres formue. Det er der kun 20 procent af danskerne, der kan 

svare ja til.   

 

Pension gør os utrygge 

Pension er noget af det, der bekymrer os mest i Norden, og det er i høj grad med til at trække 

tryghedsindekset ned i alle lande.  

- Kun hver fjerde dansker er helt tryg ved, at de sparer nok op til pension. Tallet er endnu lavere i de andre 

nordiske lande. Det afspejler både, at vi ikke interesserer os synderligt meget for pension, men også at det 

kan være svært at overskue. Det er svært at se langt ud i fremtiden, og med stigende levealder ved vi 

dybest set ikke, hvor længe vores pension skal række. Bliver vi 75 eller 100 år er jo i sagens natur meget 

svært at spå om. Derfor er det klart, at pension kan give usikkerhed, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

Hun gør dog opmærksom på, at de pensionstjek, som de fleste pensionsselskaber tilbyder, er en rigtig god 

hjælp, hvis man vil skabe sig et bedre overblik over sin pensionsopsparing.   

- Mange vil heldigvis opleve, at det ser meget fornuftigt ud. Det kan give ro i maven, mens andre, hvor det 

ser knap så godt ud, kan få klar besked om, hvad der skal til i øget opsparing, hvis de vil realisere det 

seniorliv, de forestiller sig, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

 

Ikke alle føler den økonomiske fremgang 

En anden væsentlig forklaring på, at vores økonomiske tryghed ikke er steget, hænger ifølge Louise 

Aggerstrøm Hansen sammen med, at ikke alle danskere føler, at de har fået del i de senere års økonomiske 

vækst. 

- På ti år har en gennemsnitsfamilie fået 2.000 kroner mere mellem hænderne om måneden, når man tager 

højde for prisstigninger. Men mere end hver tredje dansker mener faktisk ikke, at de har oplevet en 

nævneværdig fremgang i deres egen økonomi som følge af opsvinget. Blandt andet siger 60 procent af 

landets pensionister, at opsvinget ikke er kommet dem til gavn. Samtidig viser rapporten, at ældre generelt 

er den gruppe, der er mest økonomisk trygge, slutter Louise Aggerstrøm Hansen. 



 

 

 

 

Fakta om rapporten Økonomisk Tryghed 2018 

Formålet med udgivelsen af rapporten ”Økonomisk Tryghed 2018” er at give et samlet billede af 

danskernes økonomi baseret på faktuelle tal om udvikling i indkomst, formue, pension, investering og 

forbrug. Men vi har også spurgt ind til, hvordan vi føler og oplever vores egen økonomi. Rapporten dækker 

for første gang også Sverige, Norge og Finland. Derfor er der i år for første gang også mulighed for at 

sammenligne på tværs af de nordiske lande.  

Fakta om tryghedsindeks: 

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 5.051 CAWI-interview 

med danskere i alderen 18 år+, i perioden 16. marts - 1. april 2018”. Tryghedsindekset er beregnet på 

baggrund af ni forskellige spørgsmål, der handler om vores bekymringer, optimisme, tryghed og 

forventninger og som tilsammen giver et billede af vores samlede økonomiske tryghed.  

Tag testen: Hvor tryg er du? 
På danskebank.dk/tryghed kan du læse hele rapporten og teste din økonomiske tryghed. Alle danskere er 

forskellige. Men vores økonomiske tryghed, drømme og tro på fremtiden viser, at vi har meget tilfælles. Se, 

hvem der ligner dig mest ved at tage testen. 

 

For yderligere information: 

Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, tel. 45 12 85 31 

Pressechef Kenni Leth, tel. 45 14 14 00 
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