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Generationskollen 

Skandia 

BAKGRUND 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är kartlägga 

svenska allmänhetens upplevda hälsa och syn på ekonomisk trygghet och pension och samla in relevanta 

insikter i syftet att använda resultatet i kunskapsdriven kommunikation.  
 

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE 

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 011 intervjuer 

genomförts under perioden 24 – 30 januari 2017. Deltagfrekvensen är 58%. 

 

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa 

Sverigepanel. 

 

RESULTAT 

Resultaten för allmänheten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 

jämfört mot totalen. Resultatet är efterstratifierat. 

 

 
Felmarginalen: 

Vid 1 000 intervjuer:    Vid 500 intervjuer: 

Vid utfall 20/80: +/- 2,5%  Vid utfall 20/80: +/- 3,6%  

Vid utfall 50/50: +/- 3,2%  Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 
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Flytta utomlands som pensionär  
FRÅGA: Ta ställning till nedanstående påståenden:   

Jag kan tänka mig att flytta utomlands för att få ett ekonomiskt bättre liv som pensionär 
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BAS: Samtliga (n=1 011) * xx% = signifikant högre än totalen för hela populationen  * xx% = signifikant lägre än totalen för hela populationen  
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 Mer än 4 av 10 svenskar kan tänka sig att flytta utomlands för att få ett 

ekonomiskt bättre liv som pensionär (44%).  

 Män (48%) kan tänka sig att flytta i större utsträckning än kvinnor (41%). 

 Bland Generation X (30-54 år) är det varannan (51%) som kan tänka sig att flytta 

utomlands för att för att få ett ekonomiskt bättre liv som pensionär. Allra högst 

andel ser vi i åldersgruppen 30-49 år (54%).  

 Intresset är signifikant högre bland de som inte har börjat att ta ut sin pension än 

(49%) än bland dagens pensionärer (27%).  

 Intresset är högre även bland de svenskar om beskriver sin hälsa som mycket 

eller ganska dålig (53%).  

 En tredjedel (33%) av de som kan tänka sig att flytta utomlands anger att de 

oroar sig för att inte snabbt få den vård de behöver – signifikant högre andel än 

genomsnitt för alla svenskar.  

 Svenskarna som kan tänka sig att flytta på äldre dagar tecknar i högre 

utsträckning privat sjukvårdsförsäkring (35%) och är även i högre utsträckning 

oroliga för att den offentliga sjukvården är sämre än den privata (19%).  

 De som kan tänka sig att flytta utomlands förväntar sig en snabb vård – 35% 

tycker att det ska ta max en vecka att få träffa en specialistläkare och max 2-3 

veckor för en planerad operation (30%).  

 Samma grupp som ovan är också något mer oroliga att inte kunna betala av 

sina skulder (15%) och även inte ekonomiskt klara en längre tids sjukdom (15%) 
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