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• Totalt känner svenskarna störst samhällsekonomisk oro för ”regeringsbildning och svensk ekonomi” (55%) och störst 

hushållsekonomisk oro för ”att värdet på pensionen ska sjunka” (42%). 

• Det är tydligt att oro för ”att värdet på pensionen ska sjunka” ökar desto äldre man blir. Bland 55-65-åringarna oroar sig 

60% för det.

• I den yngre åldersgruppen 18-25 år är det 48% som oroar sig för ”att miljö- och klimatförstöring leder till sänkt 

levnadsstandard”. Detta gör miljö- och klimatfrågan till den fråga som oroar denna åldersgrupp mest i hela 

undersökningen. Bland de som är 26-39 år är det 43% som säger att detta gör dem oroliga vilket är tredje högsta i 

åldersgruppen.

• På det samhällsekonomiska planet oroas såväl män (57%), som kvinnor (54%), mest av regeringsbildning och 

utsikterna för svensk ekonomi. 

• På det hushållsekonomiska planet är kvinnor mest oroliga för att förlora sin ekonomiska buffert (45%), medan 

männen är mest oroade över stigande bränslekostnader för bilen (44%).

Sammanfattning

Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”



Oro för regeringsbildning och svensk ekonomi toppar listan över 

samhällsekonomisk oro

Fråga: Om du nu tänker på den samhällsekonomiska utvecklingen under 2019, vad oroar du dig mest för? 
Svara på en femgradig skala, där 1 betyder att du inte oroar dig alls och 5 betyder att du oroar dig mycket. 
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• I åldersgrupperna 18-25 år ligger oro 

för att miljö-och klimatförstöring leder till sänkt

levnadsstandard högst upp på listan, där 48 %

oroar sig för det.

• Bland 55-65-åringar är det 63% som oroar sig för 

regeringsbildning och svensk ekonomi

Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”



Samhällsekonomisk oro – fem i topp män och kvinnor
Fråga: Om du nu tänker på den samhällsekonomiska utvecklingen under 2019, vad oroar du dig mest för? 
Svara på en femgradig skala, där 1 betyder att du inte oroar dig alls och 5 betyder att du oroar dig mycket. 
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Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”



Oro för att värdet av den egna pensionen ska sjunka är etta på den 

hushållsekonomiska listan

Fråga: Om du nu tänker på din hushållsekonomi för 2019, vad oroar du dig mest för? 
Svara på en femgradig skala, där 1 betyder att du inte oroar dig alls och 5 betyder att du oroar dig mycket. 
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• Bland 55-65 -åringar är det 60% 

som oroar sig för att värdet på

pensionen ska sjunka.

• Bland 18-25 -åringar är det 48% som oroar

sig för andra ekonomiska bekymmer och 

37% som oroar sig för att inte ha råd att åka

på semester.

Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”

Vid lika procent har flest 5:or (oroar mig mycket) samt högst medelvärde avgjort ordning.



Hushållsekonomisk oro- fem i topp män och kvinnor
Fråga: Om du nu tänker på din hushållsekonomi för 2019, vad oroar du dig mest för? 
Svara på en femgradig skala, där 1 betyder att du inte oroar dig alls och 5 betyder att du oroar dig mycket. 
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Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”



Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under perioden 11/12 – 16/12 2018 via YouGov Sveriges 

Internetpanel.

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18 – 65 år i Sverige. Sammanlagt 

1013 intervjuer har genomförts.

En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på 

kriterierna för studien. 

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från SCB, så 

att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer 

som har deltagit i undersökningen.

Procenttalen i presentationen = Andel som svarade 4-5 på 5 gradig skala. 

1 = ”Oroar mig inte alls”, 5 = ”Oroar mig mycket”


