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Sammanfattning 
• För tredje året i rad har Nordea mätt i vilken mån vi oroar oss för ekonomin och vilka åtgärder för vår 

privatekonomi vi planerar under det kommande året.

• Graden av oro är relativt konstant över åren, medan de områden vi oroar oss för skiftar. Läget i 
världsekonomin föranleder betydligt mer oro idag än för två år sedan, och är det område vi oroar oss 
mest för i årets mätning.

• I ett närmare perspektiv ser vi energi- och bensinpriserna som ett bekymmer, något som vi känner 
igen från förra året.

• Mer än dubbelt så många anger oro över avkastning på sparande, aktier och andra värdepapper i år 
jämfört med förra året, en ökning från 12 till 26 procent.

• Fyra procent fler oroar sig för stigande räntor , och sex procent fler för arbetslöshet i år jämfört med 
föregående år.

• Oron för sjunkande huspriser och för att inte ha råd att åka på semester har ökat med fem procent 
sedan förra året.

• Kvinnor oroar sig överlag mer än män, något som är återkommande genom åren. Kvinnors oro har 
dessutom ökat i sig  inom områden som rör matpriser, avkastning på sparande och huspriser. 

• De i åldern 54-65 år oroar sig mer för sin egen pension än för läget i världsekonomin, medan 
låginkomsttagare bekymrar sig mest för sin ekonomiska buffert.

• Det vanligaste för 2012 blir att dra ner på lyxprodukter och spara mer. Ambitionen att spara mer är dock 
nära 20 % lägre än förra året.

• Kvinnor planerar fler åtgärder än män, men prioriterar inte sparandet. 42% anger  att de planerar att 
spara mer jämfört med 61 % 2011.

• Minskad konsumtion av lyxprodukter toppar  listan oavsett inkomst. Jämfört med i fjol svarar en större 
andel att de ska dra ner på lyxprodukter och förändra sina konsumtionsvanor.
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Oron över avkastning på sparande har ökat rejält sedan förra året, från 12 % till 26 %

Om du tänker på din hushållsekonomi 2012, hur orolig är du då för följande?
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Överlag oroar sig kvinnor mer än män
Kvinnors oro över pensionen, sparandet, matpriserna och huspriserna har ökat sedan förra 
året

Om du tänker på din hushållsekonomi 2012, hur orolig är du då för följande?
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När du tänker på den närmaste framtiden och din hushållsekonomi 2012, är du då orolig eller inte orolig för förändringar på 
följande områden? Svara på en 5-gradig skala, där 1 betyder att du inte är orolig alls och 5 att du är mycket orolig.

Topp 5 2010Topp 5 2011Topp 5 2012

Fem i topp- totalt
Världsekonomin toppar listan och föranleder betydli gt mer oro idag 
än för två år sedan, från femte till första plats, en ökning med 12 %
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När du tänker på den närmaste framtiden och din hushållsekonomi 2012, är du då orolig eller inte orolig för förändringar på 
följande områden? Svara på en 5-gradig skala, där 1 betyder att du inte är orolig alls och 5 att du är mycket orolig.

40-53 år26-39 år16-25 år

De äldre är mer oroade för sin egen pension än för läget i 
världsekonomin
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När du tänker på den närmaste framtiden och din hushållsekonomi 2012, är du då orolig eller inte orolig för förändringar på 
följande områden? Svara på en 5-gradig skala, där 1 betyder att du inte är orolig alls och 5 att du är mycket orolig.

Topp 5 hög inkomstTopp 5 medelhög inkomstTopp 5 låg inkomst

För låginkomsttagare är den egna buffertens storlek  mer 
bekymmersam än de världsekonomiska utsikterna
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Man kan göra olika saker för att förbereda sitt hushåll på ekonomiska förändringar i den närmaste framtiden 2012. 
Vad av följande tror du att ditt hushåll kommer att göra under 2012?

Det man tänker minska mer i år är konsumtion av lyx produkter  
15 % planerar att amortera snabbare på sina lån ( ny fråga)
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Man kan göra olika saker för att förbereda sitt hushåll på ekonomiska förändringar i den närmaste framtiden 2012. 
Vad av följande tror du att ditt hushåll kommer att göra under 2012?

Kvinnor planerar i högre grad fler åtgärder än män,  men att spara 
mer är inte prioriterat i år ( 42 % anger det i år jämfört med 61% förra året)
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Topp 5 2010Topp 5 2011

Man kan göra olika saker för att förbereda sitt hushåll på ekonomiska förändringar i den närmaste framtiden 2012. 
Vad av följande tror du att ditt hushåll kommer att göra under 2012?

Fem i topp - totalt
Att minska på lyxkonsumtion har gått förbi planer p å ökat sparande 

Topp 5 2012
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Man kan göra olika saker för att förbereda sitt hushåll på ekonomiska förändringar i den närmaste framtiden 2012. 
Vad av följande tror du att ditt hushåll kommer att göra under 2012?

Yngre planerar att spara mer, medan de äldre tänker  konsumera 
mindre 
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Medelhög inkomstLåg inkomst

Man kan göra olika saker för att förbereda sitt hushåll på ekonomiska förändringar i den närmaste framtiden 2012. 
Vad av följande tror du att ditt hushåll kommer att göra under 2012?

Minskad lyxkonsumtion toppar listan oavsett inkomst
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Om undersökningen

• Synovate har genomfört undersökningen med hjälp av webbpaneler. Panelerna utgör ett urval av 
"on-line”-allmänheten i Sverige. De genomförda intervjuerna viktades i fråga om ålder, kön och 
region.

• I Sverige intervjuades 1 002 personer i åldrarna 16-65 år. Resultatet speglar attityder och beteenden 
hos 6 101 000 svenskar i åldersgruppen. 

• Nordeas kontaktperson för denna undersökning är:

• Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 227 24 77


