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FORSKNINGSPLAN  

 

Hur man klarar sig ekonomiskt är ett centralt delområde inom livskvaliteten, och det är också det 

lagstadgade pensionsskyddets grundläggande uppgift att trygga en tillräcklig utkomst. 

Pensionärernas ekonomiska välfärd är viktigt förutom för pensionärerna själva också för hela 

samhället. Pensionärerna utgör en betydande och ökande del av Finlands befolkning och är 

därmed en viktig inkomsttagar- och konsumentgrupp.  

Pensionärernas inkomster följs regelbundet med hjälp av uppgifter som fås ur register och 

statistik. Utöver det är det viktigt att fråga pensionärerna direkt hur de klarar sig, eftersom det 

inte är möjligt att ur registren få information om hur människor upplever sin ekonomiska 

situation. Mångsidig information behövs vid utvecklingen av pensionsskyddet och den övriga 

sociala tryggheten och för beslutsfattandet samt som stöd vid diskussioner kring ämnesområdet.  

Syftet med denna undersökning är att producera omfattande och mångsidig information om hur 

pensionärer upplever att de klarar sig ekonomiskt. Centrala synvinklar är hur nöjda 

pensionärerna är med sin ekonomi, hur inkomsterna räcker till och hurdana ekonomiska 

svårigheter de upplever. I undersökningen frågas det hur inkomsterna räcker till för att täcka 

vanliga utgifter och nödvändig konsumtion, såsom boende, mat och hälsovård. I fråga om 

ekonomiska svårigheter utreds det på vilka sätt människor löser sina svårigheter och i synnerhet 

vad de har varit tvungna att avstå från. I undersökningen frågas det också mera omfattande hur 

nöjda pensionärerna är med sitt liv och de faktorer som hänger ihop med det. I undersökningen 

finns också frågor om penninganvändningen i parförhållandet och om pensionärernas 

förvärvsarbete. 

Pensionärernas ekonomiska välfärd undersöks beträffande olika bakgrundsfaktorer, eftersom 

man vet att det finns betydande skillnader i hur pensionärer klarar sig ekonomiskt som förutom 

inkomster anknyter till exempelvis ensamboende, hälsa, ålder och kön. I undersökningen 

kartläggs dessutom bl.a. pensionärers förmögenhet, skuldsättning, förvärvsarbete och givande av 

ekonomisk hjälp och undersöks vilken betydelse dessa har för den upplevda ekonomin och 

livstillfredsställelsen.  



Undersökningen är en fortsättning på en enkät som Pensionsskyddscentralen gjorde år 2017, där 

man kartlade 55–85-åriga pensionärers upplevda ekonomi och livstillfredsställelse. En del av 

dem som svarar på undersökningen är nya och en del sådana som deltog redan i enkäten år 2017. 

Undersökningen är unik, eftersom det i Finland inte tidigare har gjorts så här omfattande 

undersökningar av pensionärernas upplevelse av hur de klarar sig ekonomiskt. Enkäten, 

registeruppgifterna om pensioner och inkomster som ansluts till den och de öppna svaren 

möjliggör en mångsidigare studie av den upplevda ekonomin än tidigare. 

Resultaten kommer att publiceras i Pensionsskyddscentralens publikationsserier samt inhemska 

och internationella vetenskapliga tidskrifter.  

Närmare upplysningar om undersökningen ges av forskarna: 

Kati Ahonen (tfn 029 411 2539, e-post kati.ahonen@etk.fi) och  

Liisa-Maria Palomäki (tfn 029 411 2150, e-post liisa-maria.palomaki@etk.fi)   

 


