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Drömbarometern 2010 - en sammanfattning 
 
Drömbarometen kartlägger svenska folkets livsdrömmar år efter år. Följande 
sammanfattning presenterar hur drömmarna ser ut i olika grupper som livsstadier, 
kön, ortstorlek med mera. Här finns även jämförelser med 2009 då undersökningen 
gjordes för första gången.  
 
 
Svenskarnas livsdrömmar 2010 
 

• Svenska folket drömmer framför allt om ett långt och friskt liv för sina nära 
och kära, i andra hand för sig själv. Totalt drömmer tre av fem om ett långt 
och friskt liv 

• Var tredje person drömmer om ekonomiskt oberoende och drygt en av tio 
drömmer specifikt om att vinna pengar 

• Nära var femte svensk drömmer om barn, familj, partner.  En dröm som ökat 
sedan ifjol 

• Drygt en av tio drömmer om att resa eller flytta utomlands, en dröm som har 
minskat sedan 2009 

• Ca 10% av alla svenskar drömmer om jobb & karriär och andelen är lägre än 
ifjol 

 
 
Kvinnor drömmer om hälsa, män om pengar 
 

• I jämförelsen mellan män och kvinnor visar det sig att kvinnors dröm om ett 
friskt, långt liv är mycket starkare än männens 

• Männens drömmar handlar i större utsträckning om pengar, såsom 
ekonomiskt oberoende, vinna pengar och en framgångsrik karriär 

• Män är också överrepresenterade i drömmar som bättre balans i livet och 
förändra världen 

• Män och kvinnor drömmer lika mycket om kärlek, familj och barn, likaså om 
resor 

 
 
Livsdrömmar och optimism 
 
Tron på att ens livsdröm kommer att gå i uppfyllelse har ökat med fem 
procentenheter sedan ifjol till 68%. 

• Optimismen är nästan lika stor bland män (66,4%) som kvinnor (70%) 
• De yngre är de som i störst utsträckning tror att drömmen kommer 

förverkligas (79,5%) 
• Den yngre medelåldern (36-50 år) är minst optimistiska (56,9%) 
• Bland de allra äldsta är dryga 65% optimistiska till att drömmen kommer att 

bli verklighet  
 



2009 svarade 58% att man trodde att man själv kommer att kunna förverkliga sin 
dröm. I år visar det sig att 86% av alla svenskar gör något aktivt för att uppnå sin 
dröm, exempelvis: 

• 27% lever sunt, tränar 
• 16% värnar om familj och vänner 
• 11% sparar och lever ekonomiskt 
• 8% arbetar för att nå sin dröm 

 
Av de som gör något för att uppnå sin dröm syns väldigt små skillnader, däremot kan 
man se att ensamföräldern är den största gruppen som gör något (93,2%) och 
singlarna är minst aktiva (81,4%) 
 
På frågan ”vad skulle bäst hjälpa till att förverkliga drömmen” svarar:  

• 30% ”vinna en större summa pengar” 
• 17% tur 
• 9% tycker att ”tjäna mer pengar” är det bästa alternativet 
• Även 2009 var pengar (mer pengar) det vanligaste svaret på frågan 
• Tur och mirakel har sjunkit något som alternativ i den här frågan jämfört med 

ifjol 
 
Topplista 2010 för bästa medel att förverkliga drömmen: 
1. Vinna en större summa pengar (30%) 
2. Tur (17%) 
3. Mer tid (10%) 
 
På frågan ”vad skulle det innebära om drömmen gick i uppfyllelse?” svarar 
majoriteten att man tror sig uppnå harmoni på olika sätt, exempelvis: 

• Känna sig tillfreds, 59% 
• Bli lycklig 52% 
• Slippa oroa sig för ekonomin 34% 
• Få ett lugnt liv 33% 

 
Om man jämför vad man drömmer om med vad man vill uppnå med sin dröm visar 
det sig att:  

• Om drömmen ”att bilda familj” eller ”att hitta kärleken” går i uppfyllelse så 
leder det till att man blir lycklig och tillfreds. Relationerna mellan dessa 
drömmar och mål är de mest tydliga 

• Att känna sig tillfreds är även det vanligaste svaret bland de som drömmer 
om ”balans mellan jobb och fritid” 

• De som drömmer om ”framgångsrik karriär”, ”vinna pengar” och ”ekonomiskt 
oberoende” utmärker sig som de som i större grad vill hjälpa andra. Den 
enda gruppen som är större är de som drömmer om att förändra världen 

• Drömmer man om att få resa så är målet att få ett omväxlande liv 
• Drömmer man om ekonomiskt oberoende och att vinna pengar så är målet 

att få slippa oroa sig för ekonomin 
• De som drömmer om att hitta kärleken samt ett långt, friskt liv för nära och 

kära är de som i minst utsträckning vill förverkliga sig själv 
• Att få ett lugnt liv är ett tydligt mål bland de som drömmer om ett långt, friskt 

liv för nära och kära 
• Skänka pengar till välgörhenhet gör helst de som vunnit pengar 

 
 
 



 
Rese- och hälsodrömmar ökar med åldern 

 
Drömmarna ändrar sig med åldern.  

• Man drömmer ungefär lika mycket om att vinna pengar oavsett ålder från det 
man är 36 år 

• Övre medelåldern (51-65 år) är de som mest drömmer om att resa  
• De yngre (15-35 år) är de som i minst utsträckning drömmer om att resa 
• I yngre medelåldern (36-50 år) drömmer man mer om ekonomiskt 

oberoende jämfört med någon annan ålder, en dröm som avtar ju äldre man 
blir 

• Motsatsen gäller för ett långt och friskt liv som bara ökar med åldern 
• Alla åldersgrupper önskar hälsa för sina nära och kära framför sig själv, 

något som är extra tydligt bland de yngre (15-35 år)  
• De yngre drömmer mest av alla åldrar om att hitta kärleken, bilda familj, få 

en framgångsrik karriär och boende 
 
 
Ensamföräldern drömmer om att få satsa på sin hobby 
 
Så här utmärker sig livsdrömmar i respektive livsstadium: 
 

• Är man ung och fri drömmer man om att hitta kärleken i större utsträckning 
än i andra livsstadier, likaså att bilda familj, ha en framgångsrik karriär och 
ett bättre boende. Ekonomiskt oberoende är inte så intressant. 

• Singlar drömmer om att hitta kärleken i större utsträckning än i andra 
livsstadier och tänker mindre på ett långt, friskt liv 

• Par utan barn drömmer om att bilda familj, få barn i större utsträckning än i 
andra livsstadier, samt bättre jobb och boende 

• Under småbarnstiden ökar drömmen om att få leva ett långt och friskt liv 
jämfört med tidigare livsstadier. Nu drömmer man också mer om att bli 
ekonomiskt oberoende och en bättre bostad 

• Har man skolbarn utmärker sig drömmen om att få bättre balans mellan jobb 
och fritid mer än i andra livsstadier. Drömmen om att nära och kära ska få 
leva ett långt friskt liv fortsätter att öka jämfört med tidigare livsstadier. 
Ekonomiskt oberoende och att vinna pengar är också starkare drömmar i 
större utsträckning än i andra livsstadier.  

• Ensamföräldern drömmer mer än andra om att få satsa på sin hobby. Att 
hitta kärleken och vinna pengar utmärker sig också något här. Däremot 
drömmer man i mindre utsträckning om resor som ensamförälder.  

• Lever man i par med utflugna barn önskar man sig och sina nära och kära 
ett friskt och långt liv samt att få resa i större utsträckning än i andra 
livsstadier. Däremot drömmer man mindre om jobb och karriär i det här 
livsstadiet.  

• Unga pensionärspar drömmer om ett friskt och långt liv för sig och sina nära 
i större utsträckning än i andra livsstadier, samt att vinna pengar. Det här 
livsstadiet är i övrigt underrepresenterade i alla andra drömkategorier.  

• Singelpensionärer drömmer om att få leva ett friskt och långt liv samt att 
bekämpa fattigdomen i större utsträckning än man gör i andra livsstadier 

 
Jämförelse med 2009 
Singlar och par utan barn utmärkte sig ifjol genom att drömma i större utsträckning 
om jobb än i andra livsstadier, vilket inte stämmer i år. 
 
Drömmen om ett långt, friskt liv är stark redan vid unga år, men den tilltar ordentligt 
under småbarnsåren och ökar successivt med åldern. Ett mönster som håller i sig.  
 



Drömmen om barn, familj och partner är absolut starkast i livsstadierna ung & fri och 
singel både 2009 och i år.  
 
Ekonomiskt oberoende är, utöver ett långt, friskt liv, den starkaste drömmen i 
livsstadier då man har småbarn och skolbarn.  

  
 
Kärlek i tätort och pengar på landsbygd  
 
Tittar man på vilka drömmar som utmärker sig beroende på ortstorlek så finns det 
några tydliga skillnader:  

• Invånare i städer med över 10 000 drömmer markant mer om ett friskt långt 
liv och hitta kärleken än de som bor i storstäder och mindre orter med färre 
än 10 000 invånare 

• I de minsta orterna drömmer man betydligt mer om att vinna pengar och i 
mindre utsträckning om en framgångsrik karriär 

• Storstadsbor drömmer i minst utsträckning om att få bekämpa fattigdomen 
och om att vinna pengar. De drömmer däremot i större utsträckning än 
andra orter om att resa, bättre boende, jobb och karriär samt bilda familj 

• Drömmen om att satsa på sin hobby är lika oavsett storlek på hemort 
 

  
Vill du se undersökningen i sin helhet eller få mer information, kontakta: 
Birgitta Bosell-Biström, varumärkeschef Lotto, 070-647 47 61 eller 
birgitta.bosell@svenskaspel.se 
Theres Lakso, PR-ansvarig Lotto, 076-844 87 10 eller theres.lakso@svenskaspel.se 
 
 
Om undersökningen 
Drömbarometern är en rikstäckande undersökning med 2100 respondenter i åldrarna 15 år och uppåt. 
Den är genomförd under oktober månad 2010, som en webbenkät via TNS SIFOs webbpanel 
bestående av drygt 100 000 personer. Undersökningen gjordes för första gången 2009.  
 
 


