
 

 

 

De äldre oroar sig för pengarna 
De äldre oroar sig för att pengarna inte ska räcka till, för att bli ensamma och för att de inte ska få den 
social- och hälsovård de behöver, framgår av en undersökning som Pensionärsförbundens 
intresseorganisation (PIO) låtit göra.  

Slutsatserna bygger på en undersökning som TNS Gallup gjorde i våras. TNS Gallup frågade 1109 
finländare i åldern 55-84 år hur de ser på sin situation i dag och vilka utmaningar som väntar Finlands 
äldre befolkning om tio är 

De största problem som listades var den lilla pensionen (54 %), ensamheten (40 %) och den dåliga 
tillgången till social- och hälsovårdstjänster (38%). 

Oron för den privata ekonomin har ökat, åtminstone om man jämför med TNS Gallups motsvarande 
undersökning för tre år sedan. Också när respondenterna gör ett försök att blicka 10 år framåt sticker 
oron för den egna ekonomin ut. 

Det här medför stora utmaningar för pensionärernas intresseorganisationer. De som svarat på 
enkäten, som gjordes på finska och svenska, anser att säkrandet av social- och hälsovårdstjänsterna 
58%) är pensionärsorganisationernas viktigaste uppgift. Andra viktiga uppgifter är att arbeta för sänkt 
skatt på pensionerna (46%) och säkrandet av pensionsförmånerna (42%). 

De respondenter som redan är medlemmar i en pensionsorganisation lägger större vikt vid att få till 
stånd en ändring i det brutna pensionsindexet än vad de oorganiserade pensionärerna gör. De som 
inte ännu är pensionärer betonar oftare tillgången till bra bostad i sina svar. 

32 procent av  de som redan uppnått pensionsåldern är med i någon pensionärsorganisation. 

 

Sjukdom skrämmer 

I undersökningen frågades också om de äldres personliga rädslor. De lyfter fram rädslan för att bli sjuk 
(79%) och rädslan för att förlorar rörelseförmågan (75%). Många oroar sig också för en nära anhörigs 
hälsa.  

Kvinnorna visar större rädsla än männen på ett undantag när. Männen är oftare rädda för att hustrun 
ska lämna dem. 

Bland de äldre respondenterna är rädslan för ensamhet större. Det var väntat, men samtidig 
överraskar de genom att svara att de inte upplever ensamheten som något stort problem.  

Finlandssvenska äldre upplever över lag mindre rädsla än de finskspråkiga äldre. 

En utförligare rapport om rapporten  Huomisen kynnyksellä ingår i nästa nummer av God Tid. 

 


