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Sammanfattning 

• Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska räcka till 

och att ekonomin blir sämre än förväntat. 

• Hälften kommer att ta av sitt sparande och sina investeringar för att klara 

ekonomin, och tre av tio kommer att flytta till en mindre bostad. 

• Män har nära dubbelt så stort banksparande som kvinnor. 

• 67 procent vill bo kvar i sin nuvarande bostad och många ser positivt på köp av 

tjänster.  

• Mer än hälften kommer att ha skulder vid sin pensionering. Majoriteten av 

skulderna utgörs av bolån. 

• Man sparar till barn och barnbarn, mest till egna barn, 8000 kronor per år, 

medan barnbarn får 3 700 kronor per.  

• Varannan har inte skrivit testamente och en av fem anser inte att det behövs. 
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56% 

38% 

36% 

30% 

8% 

7% 

5% 

5% 

22% 

Förutsättningarna för äldre att få hjälp och omsorg kanske
blir sämre än de är idag

Min pension kanske inte räcker till mina levnadskostnader

Min ekonomi kanske blir sämre än förväntat

Kostnader för äldrevård och omsorg äter kanske upp allt mitt
sparande

Jag kanske inte kan bo kvar i min bostad när jag går i
pension*

Det kanske inte blir några pengar kvar för familjen att ärva

Det kanske inte finns någon plats för mig på
arbetsmarknaden även om jag vill fortsätta jobba*

Andra bekymmer

Inget av ovanstående/vet ej

 

Närmare 4 av tio tror inte att pensionen räcker och att 

ekonomin blir sämre än förväntat 
 

Här följer några påståenden om oro inför framtiden. Välj det/de svar som passar in på dig 

* Endast frågat dem som ännu inte gått i 

pension 
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49% 

30% 

13% 

9% 

8% 

4% 

3% 

11% 

19% 

Jag kommer att ta av mitt sparande och mina investeringar

Jag kommer att flytta till en mindre bostad

Jag kommer att förlita mig på min partners ekonomi

Jag kan bli tvungen att sälja mitt fritidshus

Jag kommer att försöka hitta ett deltidsjobb

Jag kommer att flytta utomlands

Jag kommer att ta nya lån

Annat

Vet ej

Det man sparat kommer att gå till att dryga ut pensionen 
 

Du angav att du oroar dig för att din ekonomi blir sämre än förväntat eller att din pension inte täcker 

dina levnadskostnader. Hur tänker du försöka lösa det? Fler svar möjliga 
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 kr479 803  

 kr271 964  

 kr394 500  

 kr252 018  

 kr536 081  

 kr418 799  

 kr368 771  

 kr356 914  

 kr281 734  

 kr464 765  

 kr566 041  

 kr289 544  

 kr330 555  

 kr225 520  

 kr253 612  

 kr466 046  

 kr334 643  

 kr593 136  

 kr599 462  

 kr438 067  

 kr361 747  

Män

Kvinnor

Genomsnitt

50-59 år

60-69 år

70-80 år

Stockholm

Östra mellansverige

Småland & öarna

Sydsverige

Västsverige

Norra mellansverige

Mellersta & övre Norrland

< 25 000 kr/mån

25 000 – 34 999 kr/mån 

35 000 – 49 999 kr/mån 

50 000 – 64 999 kr/mån 

65 000 kr/mån eller mer

Vill ej uppge

Pensionerad/arbetar inte

Ej pensionerad/arbetar

 

 

 

 

 

 

 

Män har nära dubbelt så stort banksparande som kvinnor 
 

Totalt sparade kontanta medel på banken 
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67% 

5% 

17% 

16% 

3% 

5% 

Jag vill bo kvar i min nuvarande bostad

Jag vill flytta till fritidshuset

Jag vill flytta till en mindre bostad

Jag vill bo helt eller delvis utomlands

Inget av dessa

Vet ej

Att bo kvar i sin bostad drömmen för många 
 

Här följer några påståenden om ditt framtida boende. Välj de som passar in på dig 

Flera svar kan lämnas 
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26% 

42% 

27% 

19% 

18% 

10% 

6% 

11% 

Jag kommer att ha råd att köpa privat omsorg när jag blir
äldre, om det behövs

Jag kommer att ha råd att köpa privat städning när jag blir
äldre, om det behövs

Jag kommer att ha råd att köpa trädgårdstjänster när jag blir
äldre, om det behövs

Jag kommer inte att ha råd att köpa sådana tjänster när jag
blir äldre

Jag vill hellre spara mina pengar än köpa privata tjänster

Jag vill inte köpa privata tjänster, av politiska skäl

Inget av dessa

Vet ej

 

Många ser möjlighet att köpa vardagstjänster i framtiden 
 

Här följer några påståenden om att köpa olika sorters tjänster  

i framtiden. Ange vilka påståenden som passar in på dig 

Flera svar kan lämnas 
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Drygt hälften räknar med att bli en skuldsatt pensionär 
 

Här följer några påståenden om lån/skulder. Välj det som passar in på dig   

38% 

55% 

8% 

Jag/vi kommer att vara skuldfria vid pensioneringen

Jag/vi kommer att ha lån/skulder kvar vid pensioneringen

Vet ej
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92% 

12% 

5% 

1% 

Bolån

Banklån/kreditkortslån och liknande

Lån hos andra långivare/butikslån/billån och liknande

Seniorlån med bostaden som säkerhet

 

 

Mer regel än undantag att vara en pensionär med bolån 
 

Vilka typer av lån kommer du att ha när du går i pension? Flera svar är möjliga 
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24% 

23% 

47% 

12% 

Jag ger pengar/sparar regelbundet till
mina barn

Jag ger pengar/sparar regelbundet till
mina barnbarn

Inget av ovanstående

Jag har varken barn eller barnbarn

Bland ensamstående är det  var femte  

som sparar regelbundet till 

barn, och något  färre ,15 %, som  

sparar till barnbarnen 

En av fyra sparar också regelbundet till barn och 

barnbarn 
 

Här följer några påståenden om gåvor/sparande till barn och barnbarn.   

Ange vilka påståenden som passar in på dig – flera svar kan lämnas 
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19% 

25% 

26% 

8% 

22% 

Upp till 2 000 kr

2 001-5 000 kr

5 001-15 000 kr

Mer än 15 000 kr

Vet ej/vill ej uppge

 

 

 

Barnsparandet är i genomsnitt 8 000 kronor per år   
Ange den summa som du ger/sparar i genomsnitt  

per barn och år 

 

Genomsnittligt sparbelopp per år är 8 327 kronor 
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Barnbarnen får i genomsnitt  närmare 4 000 kronor per år 
Ange den summa som du ger/sparar i genomsnitt  

per barnbarn och år 

 

24% 

24% 
25% 

10% 

16% 

Upp till 1 000 kr

1 001-2 000 kr

2 001-5 000 kr

Mer än 5 000 kr

Vet ej/vill ej uppge

Genomsnittligt sparbelopp per år är 3 730 kronor 
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Varannan har inte skrivit testamente – en av fem anser 

inte att det behövs 
Här följer några påståenden om att förbereda sig inför framtiden. Välj det som passar in på dig 

30% 

49% 

19% 

2% 

Jag har skrivit ett testamente

Jag har inte skrivit något
testamente

Jag behöver inte skriva något
testamente

Vet ej
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Om undersökningen 

 Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea 

 Datainsamlingen gjordes 4–21 april 2014 

 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren 

viktades i fråga om ålder, kön och region 

 Totalt genomfördes 1 002 intervjuer bland ett representativt urval av 

personer i åldersgruppen 50-80 år.  
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