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Pensionärer tycker att julen är dyr  

Julen är dyr. Det tycker hälften av de 20 000 pensionärer som AMF frågade om julen. 
Många av dem tycker dock att det är ok, julen får kosta och 5 procent uppger att de 
skulle kunna lägga mer pengar på julen. De allra flesta ska fira jul med släkt och 
vänner, men knappt 4 procent uppger att de kommer att vara ensamma.  
 
Förra året omsatte julhandeln 66 miljarder kronor.1 Prognosen för årets decemberhandel är 
en tillväxt på 2,5 procent.2 AMF har frågat kunder som är pensionärer hur de ser på julen. En 
fjärdedel tycker att julen är dyr men att den får kosta. 5 procent uppger att de skulle kunna 
spendera mer på julen. 9 procent säger att de inte lägger några pengar alls på julen.  

En undersökning3 som AMF publicerade i september visar att konsumtionsmönstren i yngre 
och äldre hushåll nuförtiden är mycket lika varandra. Det beror på att yngre pensionärer har 
betydligt högre inkomster och bättre hälsa än tidigare generationer. Det finns dock stora 
skillnader inom gruppen.  

– Yngre pensionärer är en köpstark grupp som lägger betydligt större del av sina pengar på 
resande, fritid och konsumtionsvaror nu än tidigare. Äldre pensionärer har generellt svagare 
ekonomi, vilket bland annat beror på att många kvinnor har jobbat lite eller inte alls, säger 
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF. 

Firar med familjen 
86 procent svarar att de ska fira jul med familj, barn, barnbarn eller vänner. Knappt 4 procent 
uppger att de ska tillbringa julen ensamma.  

– Det är glädjande att det är så få som svarar att de är ensamma över julen. Men vi ska inte 
förringa att det finns ett problem med ensamhet bland äldre. Det är möjligt att det är fler 
ensamma bland de allra äldsta, säger Carina Blomberg. 

Familj, barnbarn, barn, maten, tillsammans, ljus och vänner, är de vanligaste orden när 
pensionärerna själva sätter ord på vad som är det bästa med julen, se bifogat ordmoln.  

Enkäten, som genomfördes i november/december 2014, skickades via e-post till cirka  
100 000 av AMFs kunder som är pensionärer. Cirka 20 000 svarade, varav 55 procent män 
och 45 procent kvinnor. 

Undersökningarna, ordmoln och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från 
AMFs medierum (http://media.amf.se/).  
 

 
För mer information, kontakta: 
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se 
Johanna Sarfati, Information AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se 
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 HUI (Handelns utredningsinstitut) 

3
 AMFs konsumentprisindex för pensionärer är baserad på specialbeställd statistik från SCB.  
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