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FA MI L I EØ KO N O M I

FØL DIG RIGERE

ÆRLIG TALT FÅR VI
NOK IKKE SÅ MEGET
GLÆDE UD AF
VORES ØKONOMISKE
VELSTAND, SOM VI
GÅR OG TROR.
Chris Macdonald

UDEN AT BRUGE EN KRONE

FØLER DU DIG OGSÅ

FATTIG?
Én ud af 7 danskere mellem 18 og
65 år føler sig fattig, men tallet
dækker over store forskelle, der
blandt andet afhænger af bopæl,
antal børn og alder.

Hver syvende dansker føler sig fattig, når blikket falder over hækken ind til naboen. Men
det behøver du ikke. Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen og livsstilscoach Chris
MacDonald giver hver deres bud på, hvordan du kan føle dig rigere i hverdagen.
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TÆNK UD OVER DIN
ØKONOMISKE VELSTAND

Vores velstand bliver i dag målt
på økonomi, men rent evolutionshistorisk er det nyt. Ærlig talt får
vi nok ikke så meget glæde ud af
vores økonomiske velstand, som
vi går og tror. Størstedelen af al
forskning viser, at kan du først
penge ikke mere velvære.
Men vores fokus er blevet kidnappet af den økonomiske velstand.
Juster dit fokus, og anerkend de
andre områder i dit liv, der giver
velvære og glæde. Områder som
sundhed, energi, følelser, dit sociale
liv samt tid. De områder handler
også om velstand – bare ikke i
kroner og øre. To områder, som
særligt er i krise hos mange
mennesker, er energi og tid.«
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SÆT REALISTISKE MÅL

'Lykke er lig med virkeligheden
minus forventninger.' Sådan lyder
et af mine yndlingscitater, og det
handler om, at du ikke skal stille for
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høje krav til dig selv og din økonomiske velstand, for så bliver dit liv
svært at leve op til. Formlen minder
os om, at vi har to mulige tilgange,
når lykken skal justeres:
*Den ene tilgang er at forbedre din
virkelighed.
*Den anden er at justere forventningerne og lade et mindre resultat
være en del af planen.
Når det så er sagt, er du hele
tiden nødt til at sætte dig selv nogle
mål. Men de skal være opnåelige
og overskuelige. Mennesket er
den mest omstillingsparate art på
jorden, så det er faktisk muligt at
ændre både sin tankegang og sine
vaner. Men det er ikke nok kun
at tænke tanken. Få dig nogle
realistiske mål, og sæt så handling
bag dem.«
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DYRK DINE ANDRE VELSTANDE

»Husk, at økonomisk velstand
ikke er den eneste velstand i dit liv.
Din fysiske velstand er også vigtig
for din lykke, for hvis du ikke har
nogen energi, er det svært at være

BOPÆL

glad. Hvad er prisen på en god nats
søvn? Din nattesøvn er med til at
afgøre, om du får en god og produktiv dag.
Du kan også dyrke din fysiske
velstand sammen med dine børn,
noget mere, tag ud og spil bold,
løb, eller cykl med dine børn. Det
giver energi og er bestemt også en
vigtig form for rigdom i vores liv.
Vi må heller ikke glemme den
kulturelle velstand. Mennesker
får en masse mentalt og følelsesmæssigt ud af at danse, høre
musik, synge, skrive eller læse.
Vær aktiv i stedet for blot at være
en passiv tilskuer til kulturen
omkring dig.
Prøv i øvrigt også at få sat tingene
i perspektiv. Holder du sommerferien i Monaco, kan det være svært
ikke at føle sig fattig sammenlignet
med fyrstedømmets overvældende
rigdom. Men hvad hvis du holder
ferie i Tanzania? Så kommer du
måske hjem med et helt andet
perspektiv.«

Der er med 22 procent langt flest
danskere i region Nordjylland, der
føler sig fattige – præcis det dobbelte
af andelen af danskere, der er bosat i
region Sjælland.
Nordjylland

22%

Sjælland
Midtjylland

11%

13%

Hovedstaden

12%

13%

Syddanmark
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COACHENS BEDSTE RÅD

Kilde: Alle tal stammer fra
Nordeas undersøgelse Afsavn i
økonomien 2013. Undersøgelsen
er gennemført af TNS Gallup blandt
1.015 danskere i alderen 18-65 år.
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FAMIL I E Ø KO N O M I

DER VIL ALTID VÆRE NOGEN,
DER HAR EN STØRRE BIL OG
EN BEDRE BOLIG END DIG
SELV, SÅ DET DUR IKKE AT
MÅLE SIG MED ANDRE.
Ann Lehmann Erichsen

ØKONOMENS BEDSTE RÅD
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ANN LEHMANN ERICHSEN FORBRUGERØKONOM I NORDEA

SAMMENLIGN MED DIG SELV

Vi lever i et samfund, hvor vi konstant
måler os med andre. Vi sammenligner
os især med dem, der har det bedre end
os, og så bliver vi misundelige. Men der
vil altid være nogen, der har en større bil
og en bedre bolig end dig selv. Så det dur
ikke at måle sig med andre på den måde.
Det giver ikke en bedre bundlinje i din
egen økonomi.
Skal du måle dig med nogen, kan du
begynde at måle med dig selv. Tænk på,
om det går lidt bedre med din økonomi i
år sammenlignet med i fjor. Du kan sætte
nogle konkrete mål for din økonomi og så
følge udviklingen hver måned – går det
bedre eller værre?
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SKRU NED FOR TYNGENDE GÆLD

2

muligheder med en opsparing og en
følelse af at have råd.
Gennemgå både dine faste og variable
omkostninger nøje, og prioritér, at du
kan lægge penge til side hver måned.

FØLER DU DIG OGSÅ

FATTIG?

Andelen af danskerne,
der føler sig fattige,
er med 15 procent størst
blandt personer uden
børn i husstanden – og
lavest blandt personer
med to børn.

ANTAL BØRN

3+ børn

13%

Ingen børn
i husstanden

15%

2 børn
1 barn

14%
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løn, som du altid har tilgængelig på en
bankkonto til uforudsete udgifter. Det
giver dig ro i dagligdagen.

Forskningen viser, at gæld – især stor
gæld – gør os ulykkelige og får os til at
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føle os fattige. Men mange danskere har
allerede fanget budskabet. Det kan vi
blandt andet se på danskernes stigende
opsparing og modvilje mod stort forbrug,
selv om politikerne råber og skriger om,
at vi skal købe mere.
Mindre gæld og mere opsparing får
os i den grad til at føle os rigere. Med en
opsparing bliver du økonomisk polstret
og føler dig mere tryg i din økonomi.
Uforudsete udgifter behøver ikke længere

9%
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ALDER
Andelen af
danskere,
der føler sig
fattige, falder
med alderen.
Blandt
personer fra
55 til 65 år
er det kun 5
procent.

18-25 år

BRUG PENGE PÅ OPLEVELSER
OG VELVÆRE

Lykkeforskningen viser, at oplevelser er
noget af det, der giver os den største og
længstvarende lykkefølelse. Det behøver
ikke være store oplevelser – en weekendtur, en koncert eller en middag med gode
venner giver mere lykke på den mentale
konto end et nyt par sko. Brug penge på
gaver og velgørenhed. Du giver noget af
dig selv, og forskningen viser, at det giver
os mentalt overskud at give til andre.
Du behøver ikke engang bruge penge
for at give til andre – du kan også give en
hjælpende hånd. Bare det at være hjælpsom giver os overskud. Brug også hellere
er igen lykkeforskerne, der har fundet ud
af, at vi får mere glæde ved at købe og
spise god mad, særligt i selskab med
andre, end ved at købe ting til os selv.

20%

26-39 år

40-54 år

17% 14%

55-65 år

5%

