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Sammanfattning 

• Nordeas årliga undersökning Trygghetsindex visar på en större allmän ökning av 

den ekonomiska oron inom flera områden inför 2015. Nivån är den högsta sedan 

mätningarna gjordes första gången år 2009. 

• För andra året i rad toppar oro för vår pension, och i år är det totalt sett fler, 41 % 

som oroar sig för sin pension, jämfört med 35 % förra året. 

• På andra plats kommer oro för den svenska ekonomin och därefter oro för 

arbetslöshet. För både kvinnor och män kommer oro för pensionen på första 

plats, men betydligt fler kvinnor, 44% anger detta val jämfört med 37 % av 

männen. 

• Vi känner en blandad oro som riktar sig såväl mot den egna ekonomi och 

landets ekonomi, som mot världsekonomin. Förra året var varken oro för den 

egna ekonomi eller världsekonomin med på fem- i-topp listan. 
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Nivån på vår ekonomiska oro den högsta sedan 2009 
Index Ekonomisk oro 2009-2015 
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Pensionsoro toppar listan för andra året i rad 
Om du tänker på din hushållsekonomi 2015, hur orolig är du då för följande? Svaren visar de som är 

oroliga/mycket oroliga 
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Pension, Sveriges ekonomi och arbetslöshet är de största 

orosmolnen 
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Fler kvinnor än män är oroade över sin pension 
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Fem i topp år 2013 till 2015- från oro för världsekonomin till oro 

för pensionen – fler pekar ut pension i år 
Om du tänker på din hushållsekonomi 2014, hur orolig är du då för följande? Svaren visar de som är 

oroliga/mycket oroliga 
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Om undersökningen 

8 

 Undersökningen är genomförd av TNS Gallup för Nordea. 

 Datainsamlingen ägde rum den 1-8 december 2014 och är genomförd via 

TNS Sifos online-panel.  

 Data är viktad på kön, ålder och region. 

 Resultaten är baserade på totalt 1 000 svar från ett representativt urval av 

18–65 åriga. 


