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Pressmeddelande 2012-04-25 

Livet blir bättre med åren 
 

Efter 40 vänder lyckokurvan uppåt och äldre är på det hela taget mer tillfreds 
med livet än yngre. Det visar en ny intervjuundersökning som AMF tagit fram i 
samarbete med Novus. God hälsa och goda relationer är avgörande för att man 
ska känna sig lycklig. Men även boendemiljön är en viktig faktor.  
 
Att vara frisk och må bra är den viktigaste faktorn för att man ska känna sig lycklig. 
Det säger 3 av 4 som deltagit i Novus mätning som nyligen genomförts på uppdrag 
av AMF. Relationen till familj och vänner, liksom boendemiljön är andra 
betydelsefulla delar för att känna tillfredsställelse med livet.  
 
Till skillnad från den traditionella bilden av ålderdomen som en sluttande backe mot 
döden, visar undersökningen att de flesta upplever större lycka ju äldre de blir. 75-
åringarna är lyckligare än 65-åringarna som i sin tur är lyckligare än de som är 55 år. 
Livets erfarenheter av fram- och motgångar tycks skapa en inre trygghet som är 
grunden för de äldres lycka. 
 
– Det är glädjande att så många äldre upplever att de är lyckliga och nöjda med livet. 
Vi ser att man blir allt lyckligare från 40-årsåldern och att det sedan blir bättre och 
bättre med åren. Det kan vara en uppmuntran till alla som känner sig pressade i 
vardagen med arbete, små barn och åldrande föräldrar, säger Carina Blomberg, 
trygghetsekonom på AMF.  
 
Många upplever lyckokänslor i umgänget med barn, barnbarn, vänner och husdjur 
men också genom naturupplevelser, sin gudstro och årstidernas växlingar. Yngre 
uttrycker i större utsträckning att personlig utveckling och egna fritidsintressen är 
viktiga för att känna lycka medan äldre framhåller arbetet, barnen och boendet som 
viktiga faktorer. De som uppger att de inte är lyckliga menar att dålig ekonomi och 
ohälsa är de främsta orsakerna.  
 
– Undersökningen visar att ekonomifrågor är viktigast för åldersgruppen 50-65 år. 
God hälsa, god ekonomi och goda relationer är också de viktigaste delarna när man 
planerar för sin framtid som pensionär, säger Carina Blomberg.  
 
Undersökningen genomfördes via Novus Sverigepanel under perioden 8-22 mars 
och omfattar 3015 intervjuer. Läs mer här. 
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För frågor och ytterligare information, kontakta: 
Carina Blomberg, Trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se 
Cecilia Elovsson, Information AMF, 072-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se 
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