
Har familjen råd att bo kvar om du skulle bli 

långvarigt sjuk eller dö? 

 
 

Britta Burreau- Nordea Liv och Pension 

 

Kvantitativ undersökning genomförd av TNS Sifo 

- Nej svarar många svenskar! Särskilt oroliga är 80-talisterna.  
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Det här är svenskarna oroliga för, 2014 (ekonomiska risker) 

 

% 

Bas Alla: 2000 

* Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1307 

** Bas Äger sitt boende: 1316 

Svenskarna är främst oroliga över risker som har att göra med långsiktigt frånvaro  

från jobbet samt dödsfall.  
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Olycksfall -> nedsatt
arbetsförmåga*

Förvärvsarbetande i hushållet
dör*

Längre tids sjukskrivning* Arbetslöshet*

2011

2013

2014

Det här är svenskarna oroliga för – utveckling över tiden 

 

% 

2011: Bas Alla: 1011 

* Bas förvärvsarbetande i hushållet: 669 

** Bas Äger sitt boende: 776 

2013: Bas Alla: 2004 

* Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1231 

** Bas Äger sitt boende: 1472 

2014:Bas Alla: 2000 

* Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1307 

** Bas Äger sitt boende: 1316 

Oron över risker som har att göra med långsiktigt frånvaro från jobbet samt 

dödsfall har ökat sedan vi började mäta 



Har familjen möjlighet att bo kvar i nuvarande boende i minst 24 månader om … 
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Vad får det för konsekvenser? Kan familjen bo kvar? 

% 

Bas förvärvsarbetande i hushållet  

…du skulle dö? 
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Total 40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist

…du skulle bli långvarigt sjukskriven? 

Ja 

Vet ej 

Nej 

Vet ej 

Nej 

Ja 

Bland 80-talister är det så många som 50 % som är osäkra eller vet att familjen inte kan 

bo kvar om man skulle dö. Och hela 30 % uppger att de inte kan bo kvar om de skulle bli  

långvarigt sjuka.   



Livförsäkring kan skapa en trygghet, men det kan vara en falsk 

trygghet. 
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Har du Livförsäkring? 

(Privat livförsäkring och/eller via facket)  

Bas förvärvsarbetande i hushållet  

Har du livförsäkring som du betalar för 

själv? (endast privat livförsäkring) 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 
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Total  40-talist  50-talist  60-talist  70-talist  80-talist

Den livförsäkring som ingår gratis via facket är ofta för liten för att kunna betala tillbaka  

ett bolån vid händelse av dödsfall inom familjen.  



Gratis Livförsäkring via facket täcker inte bolånet vid dödsfall 

266 400 kr 

1 700 000 kr 

888 000 kr 

Livförsäkring Via
facket

Bolån Betalar själv
Livförsäkring

6 PBB 

20 PBB 

Den livförsäkring som ingår gratis via facket ligger normalt upp till 266 000 kr.*  

Utropsprisen för bostäder i Sverige ligger i snitt på 2 milj kr**. Antag belåningsgrad på 85 %. 

En privat Livförsäkring hos Nordea ligger i snitt på 888 000 kr***. Det täcker halva bolånet. 

*Fackens egna hemsidor 

**Booli.se 

***Nordea Liv och Pension 



Lånebetalningsskydd kan hjälpa, men få har det.  
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Har du Lånebetalningsskydd 

Bas äger sitt boende  

Ja 

Nej 



Många tror att det är dyrare än vad det är 

Exempel  

En person född 1985 som vill försäkra halva bolånet vid dödsfall, 

alternativt få månadsbeloppet betalt vid arbetslöshet, sjukdom eller skada.  

 

Bolån  Månadskostnad: 

  Livförsäkring Bolåneskydd 

1 000 000 35 kr  40 kr 

2 000 000 67 kr  79 kr 

3 000 000 99 kr  119 kr 

4 000 000 134 kr  158 kr 
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• Oro för risker kopplade till lång sjukfrånvaro samt dödsfall ligger högt, och har 

ökat sedan 2011.  

• Oron är inte kopplat till ålder. Men de unga är mer utsatta för konsekvenserna, 

50 % tror inte att familjen kan bo kvar om man skulle dö. Det är naturligt då de 

troligtvis är högre belånade och inte har hunnit bygga upp en ekonomisk buffert. 

• Svenskar är dåliga på att skaffa försäkringar som kan hjälpa till vid dödsfall eller 

långvarig sjukskrivning. 

• En lunchlåda i månaden finansierar Livförsäkringen eller Lånebetalningsskyddet. 

• Alla bör ställa sig frågan- vad händer med närstående om jag dör? Vad händer 

om jag blir långvarigt sjuk? 

• Gör det idag, imorgon kan det vara för sent.  

Slutsatser 



Datainsamling 

• Undersökningen genomfördes online under perioden 7 – 18 maj 2014 

 

• Urvalet är hämtat ur TNS Sifos onlinepanel. 

 

• Målgruppen var allmänheten 18 år och äldre. 

 

• Totalt genomfördes 2000 intervjuer. 

 

 

 


