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“ “

Privatekonomi och emotioner

● Psykologiskt perspektiv på pengabeteenden.
● Ekonomisk stress: vad händer fysiskt & kognitivt?
● Hjälp till självhjälp.
● “Alla älskar UX”: gör det lätt att göra rätt!

Fler kan få ut mer
av sin vardagsekonomi.“ “



Hjärtat                    
    Hjärnan

 emotionell                   
               rationell   

Vi tänker med hjärnan.
Vi handlar med hjärtat.“

Pengar och psykologi

Hur och vad vi gör.   

Tankar

Känslor

Beteenden

“ “

Varför vi gör så.   



● Fler har svårt att klara sina utgifter:          
30% av genomsnittshushållen
30% av unga vuxna (18-34 år)
42% av ensamstående föräldrar

● Färre har en buffert (7 av 10)

● Ökad upplevd ekonomisk otrygghet / oro

● Hög grad av ärftlighet/upprepning 

● Samband mellan upplevd 
ekonomisk situation och (o)hälsa

Topp 4 sammanhang där 
svenskarna inte får pengarna 
att räcka: 

● Oväntade utgifter: 61%
● Högtider, t.ex. jul: 35%
● Semester: 30%
● Födelsedagar etc.: 23%

Att ha pengar är en sak.
Att hantera dem är en annan.“ “

En negativ trend Samband 
uppleva mindre bra koll på sin 
privatekonomi och att uppleva mer stress 
och oro (sämre psykisk hälsa) än snittet.   
Likadan differens mellan de med sparande 
o de utan (ej stora belopp, utan ATT ha det).
>> “Kunskap om privatekonomi minskar 
stress och oro för den egna ekonomin. Det 
påverkar också hur vi mår i övrigt. De som 
har en trygg ekonomi mår mycket bättre än 
de som inte har det, framför allt psykiskt 
men också fysiskt”.

Yngre känner i större utsträckning stress 
och oro över sin privatekonomi än andra, 
och de mår också sämre.   Var fjärde 18-34-
åring jämför dessutom sin privatekonomi 
med andras och stressas av det.   Promille 
av tiden i grundskolan.
Det som oroar de yngre är främst att de inte 
sparar tillräckligt mycket och att de gör av 
med för mycket pengar på nöjen och andra 
saker”, säger Madelén Falkenhäll.S

Folkhälsofråga:

Pengar kvar 
i slutet av månaden
eller månad kvar
i slutet av pengarna?

Vem har valfrihet:

Nya klassaspekter:    
     Valfrihet
     Välbefinnande   
     Framtidstro



Den här bilden blev viral 2015: 

på sssamma sssätt
Högre stress (upplevd låg hanterbarhet)
= mer subjektiv verklighetsbild.

Vilken färg har klänningen?

“ “Du upplever verkligheten genom 
subjektiva och selektiva filter.

Objektiv verklighet

Subjektiv verklighet

Selektiv verklighet



Oro/stress =
låg grad av upplevd kontroll. 

Pengar och upplevd stress

“ “

Oro/
stress

Upplevd
kontroll/hanterbarhet

● Mental stress
● Social stress

▶  Intensitet
▶  Utmaning
▶  Varaktighet

Hur länge 
orkar du hålla 
vattenflaskan? 



Det händer i hjärnan vid stress: 

Hippocampus: 
lärande och minne.

Pannloben: 
reglerar och balanserar fokus,
tankar, känslor och beteenden.

Amygdala: 
reagerar på stress och känslor. 
Kortisol. Stress i sig är ok, men 
lånfvarig kortisol påverkar 
aktiviteten i pannon och 
hippocampus:(lärande, minne).
Större amygdala = mer mottagklig 
för stress, mindre hippo, konstant 
stress = sämre kontroll/balans 
over tanka, känslor o beteenden.

Amygdala: 
upplever hot och fara.
Svarar med kortisol. 

VID IHÅLLANDE STRESS: 
Aktiviteten i amygdala ökar – 
på bekostnad av pannlob 
och hippocampus. 

Långvarig stress
gör dig mer stresskänslig.“ “



beteenden,  
som ger …

    känslor, 
som skapar …

 tankar, 
som färgar …

… & så här fungerar dina tankar:
Stimulin aktiverar grundantaganden, 

              som utlöser …

erfarenheter,  
som formar …
(utmanar eller bekräftar)

Vi tänker, tolkar, minns, 
fattar beslut och agerar 
utifrån ”mönster” som vi 
fått av tidigare erfarenhet 
eller föreställningar:

Vi tänker, tolkar, minns,
beslutar och agerar
baserat på kognitiva 
scheman.

“

“



Du ser mer av det du förväntar dig

“ Fixerat mindset: Låsningar.
Flexibelt mindset: Lösningar.

“
CLOOT! DET FNINS MCYKET SMO ÄR MÖLJGIT

      DET HRÄ 
       LÄESR DU 
  UATN POBRELM 

Dina grundantaganden hjälper eller stjälper: 



Coaching: att ställa hjälpande frågor

Finansiell friskvård handlar om hjälp till självhjälp genom 
coachande samtal för större perspektiv, 
                                           ökat självförtroende och -tillit, 

    flexibelt mindset,
                                           nyanserade kognitiva grundantaganden.

“Är din ekonomi något som händer dig
– eller något du får att hända?

“

Öppna frågor:
vad, hur och varför?
Vad skulle du vilja? 
Vad skulle det betyda att …?
Vad skulle hända om …?
Vad kan du påverka?
Vilka steg ligger närmast?



● Du förstod “uppdraget”.
● Du såg en attraktiv vinst.
● Du trodde på din potential.
● Utmaningen var rimlig.

En lek på fullt allvar

Varför 
blev du engagerad?

Utmanare: underst
Försvarare: överst



INKOMST

SKULDER

Hela din ekonomi ryms på fem fingrar

RÄKNIN
GAR

ATT LEVA PÅ
BETALA TILL  

  D
IG SJÄLV

Det du kan relatera till
blir enklare att förstå och hantera.

Vem håller i tårtspaden?

“ “

Prata pengar: förenkla



standardbudhetSpendera allt!

“Make Budgeting
             Great Again.

“
Utgift = allt du använder dina 
inkomster till.

En budget är inte en lista.
Den är en plan.

Utan plan: räkna med 
20% i svinn.

Kategorisera & planera:
Visa dina pengar vart de ska
istället för att undra var de 
blev av. 



Tack för att ni lyssnat

“ “

Allt räknas

Tanke / känsla / beteende: 
från oro till hanterbarhet. 

Ekonomi med marginaler = valfrihet.

Koll på cashen:
en tidlös superkraft.“ “

Erik Wennstam
info.wennstam@mail.com
0739-95 25 34Tanke, känsla och handling hänger ihop. 

Varje människa är värd en ekonomi i harmoni.

Det är möjligt att välja tankesätt 
som leder till nya resultat. 

● Skuld- och 
budgetrådgivare, 
konsymentväglerdare, 
hem och 
konsumentskapslärare 
mm samhällshjältar


