Information till media
Visby 01 juli 2014

SEB:s Välfärdsbarometer 2014:

Medborgarnas förtroende för välfärden sjunker
Det finns en oro för att bli gammal i Sverige. Tilltron till både pensioner och äldreomsorg är låg. Årets
Välfärdsbarometer uppvisar en negativ trend på dessa och ett antal andra välfärds-områden. Svenskt
pensionsindex har fallit från 43 för tre år sedan till 39 i år. Äldreomsorgsindex har under samma
tidsperiod fallit från 41 till 37. Totalt har Välfärdsindex sjunkit till 48i år från 50 i fjol. Det visar SEBs
årliga undersökning Välfärdsbarometer om svenskarnas inställning till välfärden som redovisas på ett
seminarium i Almedalen idag.
Detta trots att andra analyser visar att det aldrig satsats så mycket i kronor och ören på välfärden som det
görs nu.
– En förklaring kan vara att även om resurserna ökar så ökar behoven och förväntningarna ännu snabbare.
När gapet mellan det vi förväntar oss av välfärden och det som levereras blir större, upplevs det som en
försämring, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB och upphovsman till Välfärdsbarometern.
Danmark, Norge och Finland har välfärdstjänster och socialförsäkringar som är ganska,
eller mycket, lika de svenska när det gäller organisering och finansiering. Undersökningen
visar dock att svenskarna är minst nöjda i Norden.
Medborgarnas betyg på den svenska välfärden är fallande. På alla områden utom
sjukförsäkringen har välfärdsindex sjunkit sedan förra året. På flera områden har
omdömena försämrats för tredje året i rad.
Kvinnor har idag ungefär 70 procent av männens pensioner. Pensionsrätt för
premiepensionen
kan överföras till en maka, make eller registrerad partner. Få är dock medvetna om att
denna möjlighet finns. Enligt undersökningen är bara 48 procent av de tillfrågade
medvetna om överföringsmöjligheten.
– Välfärdsbarometern 2014 visar att vi behöver diskutera den långsiktiga finansieringen av
välfärden och hur vi ska säkerställa tillräckliga resurser för att möta de krav, behov och
förväntningar som finns både nu och i framtiden.
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