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Sammanfattning	

Titel: Att välja eller att inte välja premiepensionsfonder - En kvantitativ studie gällande de 
val som görs inom premiepensionen 
Författare: Johanna Karlsson och Hanna Mellblom 
Handledare: Fredrik Armerin 

Nyckelord: Premiepensionen, pensionssystemet, pensionssparande, AP7 Såfa, fonder, 
beteendeekonomi, finansiell förmåga. 

Bakgrund: Var dag ställs människor inför val som har högre eller mindre utsträckning 
påverkan på dess framtid. En av de vanligaste ekonomiska beslutssituationer människor 
ställs inför är beslut gällande pensionen. Det svenska pensionssystemet är komplext och 
särskilt inom premiepensionen ställs individen inför en mängd valmöjligheter. Där kan 
individen välja egna premiepensionsfonder eller välja att inte göra ett aktivt val och därmed 
ha kvar förvalsalternativet AP7 Såfa. Samtidigt som kraven är höga på individens 
beslutsfattande visar beteendeekonomisk forskning att individens förmåga att fatta 
rationella beslut inte är på den nivå som traditionella ekonomiska teorier utgår ifrån. Den 
stora mängd valmöjligheter som finns inom premiepensionen förefaller skapa problem och 
leder till att åtskilliga individer väljer att inte göra något aktivt val. Tidigare forskning visar 
att ett flertal demografiska faktorer samt individens finansiella förmåga och kännedom om 
finansiella marknaden påverkar individens beslut gällande pensionen, samt att det finns ett 
behov av vidare forskning på vad som påverkar individer gällande pensionssparandet. 
Denna studie ämnar bygga vidare på de tidigare studier som gjorts för att kartlägga vilka 
egenskaper som leder till att en individ fattar aktiva beslut inom premiepensionssparandet 
samt koppla de beslut de gör till beteendeekonomiska teorier för att få en djupare förståelse 
för individens agerande gällande premiepensionsvalet. Med studiens resultat hoppas vi 
kunna bidra med ökad förståelse för vad som påverkar de val som görs gällande 
premiepensionen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan en individs egenskaper 
och om denne gör ett aktivt val gällande premiepensionemn, samt undersöka 
bakomliggande beteendeekonomiska biases gällande individens val inom premiepensionen. 
Detta med avsikt att genom en kvantitativ metod skapa ökad förståelse kring varför 
individer fattar de beslut de gör kring premiepensionssparandet. 

Genomförande: Denna kvantitativa studie antar en iterativ ansats där studien präglas av 
en tvärsnittsdesign och data har samlats in genom ett snöbollsurval med hjälp av enkäter. 
Sammantaget ingår 172 individer i denna studie.  

Slutsats: Resultatet av studien visar att hur länge en individ har befunnit sig i arbetslivet, 
inkomstnivån samt om individen investerar i aktier på fritiden har en positiv påverkan på 
sannolikheten att denne har valt egna fonder till premiepensionen. Resultatet skiljer sig 
mot vad viss tidigare forskning visat. Studien identifierade även ett antal 
beteendeekonomiska biases som påverkar individen inom premiepensionsvalet. Resultatet 
tyder på att de individer som har gjort ett aktivt premiepensionsval påverkas av mentala 
genvägar när det kommer till att välja premiepensionsfonder. Vidare indikerar resultatet på 
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att de som inte gör ett aktivt val påverkas av beteendeekonomiska biases som leder till 
inaktivitet.  
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Abstract	

Title: To Choose or Not to Choose- A quantitative study regarding the choices made within 
the Premium Pension 
Authors: Johanna Karlsson and Hanna Mellblom  
Supervisor: Fredrik Armerin 

Keywords: Premium Pension Plan, Pension System, pension, AP7 Såfa, mutual funds, 
behavioral finance, financial literacy. 

Background: Every day people have to make choices that have a greater or lesser impact 
on their future. One of the most common financial decision-making situations people face 
is the decision regarding the pension. The Swedish Pension System is complex and, in 
particular, within the Premium Pension the individual is faced with a variety of choices. 
There individuals can choose their own Premium Pension funds or choose not to make an 
active choice and thus retain the AP7 Såfa.  While the demands are high on the individual’s 
decision-making, behavioral finance research shows that the individual’s ability to make 
rational decisions is not at the level of traditional economic theories. The wide range of 
options available within the Premium Pension seems to create problems and leads to the 
fact that several individuals choose not to make any active choice. Previous research shows 
that a number of demographic factors, as well as the individual's financial literacy and 
financial market awareness, influence the individual's decision regarding the pension. 
Previous research also shows that there is a need for further research on what affects 
individuals in terms of pension savings. This study aims to build on previous studies to map 
which characteristics affect an individual to make active decisions in the Premium Pension 
and to link the decisions they make to behavioral finance theories to gain a deeper 
understanding of the individual's actions regarding the Premium Pension choice. With the 
result of the study, we hope to contribute with better understanding of what influences the 
choices made within the Premium Pension.   

Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between an 
individual's characteristics and if they make an active choice regarding premium pension 
funds, as well as investigate underlying behavioral finance bias that affect an individual’s 
choice within the Premium Pension. With the intention, through a quantitative method, to 
create a better understanding of why individuals make the decisions they make regarding 
the Premium Pension.  

Completion/methodology: This quantitative study assumes an iterative approach 
where the study is characterized by a cross-sectional design and the data has been collected 
through snowball sampling using surveys. Altogether, 172 people are included in this study. 

Conclusion: The result of the study shows that how long an individual has been working, 
the income, and if the individual invests in shares has a positive impact on the probability 
that the individual has chosen own funds for the premium pension. This differs from what 
some previous research has shown. The study also identified a number of behavioral biases 
that affect the individual in the Premium Pension Plan. The result indicates that those 
individuals who have made active Premium Pension choices are affected by mental 
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shortcuts when it comes to choosing Premium Pension funds. Furthermore, the result 
indicates that those who do not make an active choice are affected by behavioral biases that 
lead to inactivity. 
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1 Inledning		

1.1 Bakgrund	
Enligt rational choice theory strävar alla individer aktivt efter att utnyttja varje situation till 

sin egen fördel och minimera sina egna förluster genom att agera rationellt (Burns och 

Roszkowska, 2016). Forskare inom beteendeekonomi (behavioral finance) menar dock att 
detta inte är fallet, utan hävdar att människan i själva verket är irrationell när det kommer till 

att fatta beslut (Simon, 1979). Beteendeekonomin har uppmärksammats under de senaste 
decennierna och handlar om hur människor fattar ekonomiska beslut (Thaler, 2016). 

Beteendeekonomiska teorier visar på att människors beslut skiljer sig från de som den 
traditionella ekonomin förespråkar och att detta beror på psykologiska och sociala faktorer, 

ofta benämnt som biases, vilka påverkar beslutsfattaren (Nofsinger, 2017). 

Beteendeekonomins syfte är på så vis att försöka förklara varför människor fattar beslut som 
utifrån den traditionella ekonomins perspektiv anses irrationella (Cantor och Toale, 2016). 

 

En av de vanligaste ekonomiska beslutssituationer människor ställs inför är beslut gällande 

pensionen (Wieselquist Ekman, 2015). Under senare år har det blivit allt vanligare med 

offentliga pensionssystem som innefattar individuella val där pensionsspararna själva kan 
bestämma hur de ska investera sina pensionsmedel (Palme och Sundén, 2004). Det svenska 

pensionssystemet är komplext och efter en reform på 90-talet där det gamla ATP-systemet 
övergavs, har det blivit allt viktigare för individer att själva sätta sig in i pensionssystemet 

(Palmer, 2000). I och med införandet av premiepensionen var Sverige tidiga gällande 
utvecklingen mot ett individbaserat pensionssystem (Palme och Sundén, 2004). I dagsläget 

har cirka 5,9 miljoner svenskar ett sparande till pensionen i premiepensionsfonder 

(Pensionsmynsigheten, 2018h).  
 

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt av tre delar: tjänstepension, eget sparande och 
allmän pension (Pensionsmyndigheten, 2018a). Tjänstepensionen är den del av pensionen 

som arbetsgivaren betalar in (Pensionsmyndigheten, 2017a). Det egna sparandet är frivilligt 

och de tre vanligaste sätten är att spara pengar på ett investeringssparkonto (ISK-konto), 
spara genom ett försäkringsbolag eller amortera på bolån (Pensionsmyndigheten, 2017b). Den 

allmänna pensionen, vilken Pensionsmyndigheten har ansvar över, är uppdelad i två delar: 
inkomstpension och premiepension (Pensionsmyndigheten, 2018b). Inkomstpension får alla 

som betalat skatt i Sverige och den beror på hur stor lönen varit (Pensionsmyndigheten, 
2017c). Den andra delen av den allmänna pensionen, premiepensionen, beror även den på hur 

stor den intjänade lönen varit (Pensionsmyndigheten, 2018c). Inom premiepensionen väljer 
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individer själva vilka fonder de vill spara i. Vid val av fonder finns en mängd olika 

valmöjligheter och det finns bland annat över 800 fonder att välja mellan 
(Pensionsmyndigheten, 2018e) Det finns även fyra olika typer av fonder som kan väljas; 

aktiefonder, räntefonder, blandfonder eller generationsfonder. Dessutom finns det olika 
risknivåer inom de olika fondtyperna som spararen behöver ta ställning till 

(Pensionsmyndigheten, 2018f). 

  

Spararen kan även välja att inte göra något eget val och då placeras pengarna automatiskt i 

det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa (Pensionsmyndigheten, 2017d). Att ha kvar AP7 Såfa 
benämns som att individen inte gjort ett aktivt val (Pensionsmyndigheten, 2017g) År 2016 var 

det hela 48 procent av pensionsspararna som hade sina pensionsmedel placerade i 

förvalsalternativet (Pensionsmyndigheten, 2017d).   
  

Då förändringen av pensionssystemet lett till att individer själva kan välja hur deras 

pensionssparande ska placeras i premiepensionsfonder, ställs det höga krav på individens 
förmåga att fatta beslut (Palmer, 2000). Att fatta beslut är dock inte enkelt och det finns flera 

faktorer som påverkar (Benartzi och Thaler, 2007).  Sedan införandet av premiepensionen har 
det framförts kritik mot systemet, främst mot att hur mycket en individ kan få ut i pension 

kan variera beroende på de valda fondernas värdeutveckling, vilket innebär att individer kan 
få ut olika mycket i pension trots att de betalat in liknande summa (Choen Birman, Korsell, 

Selin och Sjögren Lindquist, 2017). I Nordeas undersökning (2016), vilken mätte den 
ekonomiska oron hos svenska hushåll, påvisades att det för tredje året i rad var pensionen 

som oroade mest. Med ökad livslängd ökar också kraven på det svenska pensionssystemet, 

något som gör pensionen till ett hett diskussionsämne i medier (Sörensson, 2013). På så sätt 
utgör premiepensionen ett intressant ämne för denna studie.  

 

1.2 Problematisering	

Samtidigt som kravet på individers förmåga att fatta rationella beslut har ökat inom 
premiepensionen, visar beteendeekonomisk forskning att individens förmåga att fatta 
rationella beslut inte är på den nivå som traditionella ekonomiska teorier utgår ifrån (Mitchell 
och Utkus, 2004; Byrne, 2004).   

 
Sörensson (2013) menar att många premiepensionssparare klagar på det stora utbudet av 

fonder som finns i premiepensionssystemet. Studier har även visat att individer är mer 
benägna att ta ett beslut när det finns färre alternativ jämfört med många alternativ (Iyengar 

och Lepper, 2000). Den stora mängd valmöjligheter som individer ställs inför vid sitt 
premiepensionssparande förefaller skapa problem och leder till att flera väljer att inte göra 
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några aktiva val alls (Nofsinger, 2017). När det kommer till pensionssparandet har det visat 

sig att individer oftast väljer vägen med minst motstånd (the path of least resistance) när de 
står inför ett flertal alternativ (Choi, Laibson, Madrian och Metrick, 2001; Madrian och Shea, 

2001). Individer tenderar att stanna vid förvalsalternativet när det finns en mängd olika 
valmöjligheter, även när det finns starka anledningar till att byta (Samuelson och Zeckhauser, 

1988), vilket inom beteendeekonomi benämns som status quo bias.  

 
År 2016 var det närmare hälften av pensionsspararna som hade sina pensionsmedel placerade 

i förvalsalternativet AP7 Såfa och som därmed inte gjorde något aktivt val 
(Pensionsmyndigheten, 2017d). Detta trots att risken i förvalsalternativet för några år sedan 

steg kraftigt, då fondförvaltare i Ap7 Såfa gavs möjligheten att öka sina investeringar med 
hjälp av lån, något som gör att det existerar en hävstång i AP7 Såfa (AP7, u.å.).  

 

Almenberg och Widmark (2011) menar att individen behöver kännedom om grundläggande 
finansiella koncept och produkter för att kunna fatta goda finansiella beslut, vilket benämns 

även som att individen bör ha god finansiell förmåga (financial literacy). De som har en 
grundläggande finansiell förmåga är bättre på att spara och har oftast en högre inkomst 

jämfört med de med låg finansiell förmåga (Lusardi och Mitchell, 2011a). En studie som 
gjordes i USA kom fram till att individer med hög finansiell förmåga är mer benägna att 

planera inför sin pension (Lusardi och Mitchell, 2009). Det är också mer troligt att de med 
hög finansiell förmåga är aktiva på aktiemarknaden (Almenberg och Widmark, 2011). Dock 

visade en studie där ett antal länder ingick att människor generellt sett har en alltför låg 

finansiell förmåga (OECD, 2006), vilket även visat sig stämma överens med den svenska 
befolkningen (Almenberg och Widmark, 2011). För att fatta beslut gällande pensionen menar 

Lusardi och Mitchell (2011a) att det krävs en någorlunda god finansiell förmåga och att det är 
intressant att studera om människor med låg finansiell förmåga kan hantera finansiella 

beslut, vilket är speciellt viktigt nu när trenden går mot ett mer individuellt pensionssparande 
 

Tidigare studie gjord av Jacobs-Lawson och Hershey (2005) kom fram till att det är intressant 

att genomföra fler studier på hur demografiska och psykologiska faktorer formar individers 
investeringsbeteende när det kommer till pensionen. Detta för att vidare förstå vad som ligger 

till grund för individers sparande. Thaler (1999) nämner att det är av största betydelse att 
undersöka beteendet hos investerare i det amerikanska 401(k)-pensionssystemet, vilket går 

att likna vid det svenska premiepensionssystemet. I en intervju med TT (2017) nämner 
Thaler att vi måste utforma ett pensionssystem som faktiskt är anpassat efter människors 

beteende. 
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Engström och Westerberg (2003) genomförde en undersökning på det svenska 

premiepensionssystemet några år efter införandet av det nya systemet, där de granskade vilka 
individer som gjorde ett aktivt val inom premiepensionen. I denna undersökning kom de fram 

till att det främst var kvinnor och yngre som gjorde ett aktivt val av premiepensionsfonder. De 
påvisade även att erfarenhet om den finansiella marknaden påverkade en individ till att ta 

aktivare finansiella investeringsbeslut. Sedan denna undersökning genomfördes har det skett 

förändringar inom premiepensionssystemet. Tidigare var det möjligt att kostnadsfritt byta 
från det då statliga förvalsalternativet till egenvalda fonder (Cronqvist, Thaler och Yu, 2018). 

När ett byte däremot väl gjorts gick det inte att byta tillbaka, något som ändrades 2009 då det 
blev möjligt att byta i båda riktningarna utan kostnad. Även själva förvalsalternativet 

förändrades 2010 på uppdrag av regeringen, då det bland annat blev möjligt för de som 
förvaltar förvalsalternativet AP7 Såfa att använda sig av hävstång för att öka den potentiella 

avkastningen (ibid.). 

 
Sammanfattningsvis visar studier till att det finns ett behov av vidare forskning på vad som 

påverkar individer gällande pensionssparandet. Tidigare forskning har även visat att ett flertal 
egenskaper såsom demografiska faktorer, individens finansiella förmåga och erfarenhet av 

finansiella marknader påverkar dennes finansiella beslut gällande sparandet alternativt 
pensionssparandet. De studier som tidigare genomförts är dock inriktade antingen på det 

amerikanska 401(k)-pensionssystemet eller genomfördes för ett antal år sedan innan 
förändringar inom premiepensionssystemet implementerades. Denna studie ämnar bygga 

vidare på de tidigare studier som gjorts för att kartlägga vilka av de tidigare nämnda 

egenskaper som leder till att en individ fattar aktiva beslut inom premiepensionssparandet 
samt koppla de beslut de gör till beteendeekonomiska teorier för att få en djupare förståelse 

för individens agerande gällande premiepensionsvalet. Vidare ämnar studien undersöka vilka 
individer som inte fattar ett aktivt fondval och hur dessa påverkas av beteendeekonomiska 

biases. Med studiens resultat hoppas vi kunna bidra med ökad förståelse för vad som påverkar 
de val som görs gällande premiepensionen, vilket är intressant att undersöka då 

pensionssystemets utformning lett till att individen själv måste ta beslut som påverkar dennes 

framtida levnadsstandard, samtidigt som beteendeekonomisk forskning visat att individens 
förmåga att fatta rationella beslut är bristfällig.  
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1.3 Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan en individs egenskaper och om 

denne gör ett aktivt val gällande premiepensionen, samt undersöka bakomliggande 
beteendeekonomiska biases gällande individens val inom premiepensionen. Detta med avsikt 

att genom en kvantitativ metod skapa ökad förståelse kring varför individer fattar de beslut de 
gör kring premiepensionssparandet. 

 

1.3.1 Frågeställningar	

För att uppfylla studiens syfte ämnar studien att besvara följande frågeställningar:  

- Finns det ett samband mellan faktorerna kön, ålder, antal år i arbetslivet, inkomst, 
finansiell förmåga samt erfarenhet av finansiella marknader och om individen väljer 

egna fonder eller har kvar förvalsalternativet AP7 Såfa gällande premiepensionen?  

- Vilka beteendeekonomiska faktorer påverkar individen att ha kvar förvalsalternativet 
AP7 Såfa? 

- Vilka beteendeekonomiska faktorer påverkar hur individen väljer egna fonder inom 
premiepensionen? 

 

1.4 Avgränsningar	
Då studien ämnar undersöka varför individer fattar de beslut de gör inom premiepensionen 

undersöks inte tjänstepensionen eller den del av den allmänna pensionen som kallas 
inkomstpensionen. Vidare inkluderas endast de individer som har ett premie-

pensionssparande, studien inkluderar även inte de som redan är pensionärer då dessa inte är 
relevanta för studiens syfte. 

 

1.5 Studiens	potentiella	kunskapsbidrag	
Studiens resultat är tänkt att bidra med att skapa ökad förståelse kring vilka individer det är 

som fattar aktiva beslut genom att kartlägga de egenskaper som dessa individer besitter. 

Vidare ämnar studien bidra med en ökad förståelse kring vilka beteendeekonomiska biases 
som påverkar en individs beslut gällande val inom premiepensionssystemet. Studien har även 

för avsikt att tillföra insikt i vad som leder till inaktivitet gällande premiepensionsvalet.  
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1.6 Uppsatsens	disposition	
Inledning – Kapitlet presenterar studiens ämne samt det nuvarande kunskapsläget. Kapitlet 

innehåller även en problemformulering där problemet identifieras, samt syfte och 
frågeställningar klargörs. Slutligen anges studiens avgränsningar, tänka forskningsbidrag och 

disposition.  

 

Det svenska pensionssystemet – Kapitlet ämnar bygga en förförståelse för det svenska 
pensionssystemet med fokus på premiepensionen.  

 

Referensram – Kapitlet behandlar teorier och tidigare forskning som är relevanta för denna 

studie och avslutas med en sammanfattande analysmodell. 

 

Metod – Kapitlet ämnar redogöra, beskriva och motivera studiens genomförande. Med fokus 

på studiens perspektiv, metodval, urval, redogörelse för studiens genomförande, analysmetod, 
kvalitetsdiskussion och en diskussion om de etiska aspekter som studien har tagit hänsyn till.  

 

Resultat – Kapitlet presenterar resultatet av studiens insamlade data samt de statistiska 

körningarna som har genomförts i SPSS.  

 

Diskussion – Kapitlet diskuterar resultatet med hjälp av studiens analysmodell. Specifikt 

diskuteras de olika egenskaperna som studien behandlar samt beteendeekonomiska biases 
som kan tänkas påverka en individ när det kommer till premiepensionsvalen.  

 

Slutsats – Kapitlet besvarar studiens forskningsfrågor för att uppnå tänkta syfte. Slutligen 

diskuteras studiens kunskapssbidrag samt anges förslag till fortsatt forskning.  

 
 

 
 

 



 

 

 

7 

2 Det	svenska	pensionssystemet	

Det allmänna tjänstepensionssystemet (ATP) infördes i Sverige under 1960-talet 
(Pensionsmyndigheten, 2017e). Syftet var att införa ett obligatoriskt tjänstepensionssystem 

i Sverige och istället för att betrakta pensionen som ett bidrag, ändrades synen till att 
pensionen var en uppskjuten lön för utfört arbete. Dock fanns det brister i systemet och en 

ökande medellivslängd samt försvagad tillväxt satte stora påfrestningar på det gamla ATP-
systemet. Detta ledde till att en utredning påbörjades i mitten av 1980-talet för att 

analysera problemen och lämna förslag på förbättringsmöjligheter.  I mitten av 1990-talet 

antog riksdagen ett förslag för en reform av ålderspensionssystemet. Den nya reformen var 
tänkt att bättre passa förutsättningarna med en äldre befolkning samt framtida 

samhällsekonomiska och demografiska förändringar (ibid.). Reformen skulle även bidra till 
en mer rättvis fördelning av pensionen (Palmer, 2000). Det svenska pensionssystemet är 

idag uppdelat i tre delar: allmän pension, tjänstepension och eget sparande 
(Pensionsmyndigheten, 2018a). Dessa delar kan vara olika stora, men den vanligaste 

fördelningen ser oftast ut som Figur 1.   

 

 
Figur 1: Egen tolkning av fördelningen av pensionssparandet (Pensionsmyndigheten, 

2018a) 
  

2.1 Allmän	pension	

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för 

(Pensionsmyndigheten, 2018b). Den är uppdelad i flera delar, bland annat inkomstpension 
och premiepension. 
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2.1.1 Inkomstpension	

Den största delen av den allmänna pensionen består av inkomstpensionen (Pensions-

myndigheten, 2017c).  Inkomstpensionen får alla som har arbetat och betalat skatt i Sverige. 
Varje år förs 16 procent av lönen, upp till ett visst tak, och andra skattepliktiga ersättningar 

automatiskt över till inkomstpensionen, så kallade pensionsrätter. Hur stor allmän pension 
som erhålls vid pensionering beror på hur hög lön individen tidigare haft, samt hur lönerna 

ser ut för övriga i Sverige. Pensionsrätter kan även erhållas när individen studerar, har 

småbarn eller får a-kasseersättning (ibid.). 
 

2.1.2 Premiepension	

Utöver de 16 procent som går till inkomstpensionen sätts även 2,5 procent av lönen över till 
premiepensionen, vilket är den mindre delen av den allmänna pensionen (Pensions-

myndigheten, 2018c). Till skillnad från inkomstpensionen väljer varje individ själv vilka 
fonder som pengarna ska sparas i inom premiepensionen. Görs inget val placeras de 

automatiskt i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Vid ett aktivt val finns det cirka 800 
premiepensionsfonder att välja mellan och det går att välja upp till fem olika fonder. 

(Dahlquist, Martinez och Söderlind, 2017). Precis som med inkomstpensionen påverkar den 

tidigare lönen hur mycket som erhålls genom premiepensionen men den beror även på hur 
väl de fonder som valts har presterat (Pensionsmyndigheten, 2018c). 

 
Vid införandet av premiepensionen uppmuntrades det till att göra egna aktiva val av fonder 

(Cronqvist och Thaler, 2004; Engström och Westerberg, 2003). Svenskarnas egna premie-
pensionsportföljer visade sig dock inte generera lika bra avkastning som det då statliga 

förvalsalternativet och uppmuntran till ett aktivt fondval minskade (Cronqvist och Thaler, 

2004). Vid införandet av det nya premiepensionssystemet gick det även att kostnadsfritt byta 
från det statliga förvalsalternativet till egenvalda fonder (Cronqvist, Thaler och Yu, 2018). Det 

gick däremot inte att byta tillbaka till förvalsalternativet när ett byte väl gjorts. Detta ändrades 
2009 då det gjordes möjligt att byta i båda riktningarna utan kostnad. 

 
Det finns olika typer av fonder att spara i inom premiepensionen och dessa är: aktiefonder, 

räntefonder, blandfonder och generationsfonder (Pensionsmyndigheten, 2018f). Vid val av 
fonder inom premiepensionen finns fem olika risknivåer att välja mellan: mycket hög risk, 

hög risk, medelrisk, låg risk samt mycket låg risk (Pensionsmyndigheten, 2017f).  

 
En aktiefond består av aktier från flera olika företag (Pensionsmyndigheten, 2018f). Att spara i 

en aktiefond ger mindre risk än att spara i en enskild aktie. Detta gör att fonden blir 
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diversifierad och värdeutvecklingen beror inte enbart på ett företag. Dock innehar en 

aktiefond mer risk än räntefonder och blandfonder. Vid längre investeringar brukar dock en 
aktiefond ge mer i avkastning, jämfört med räntefonder och blandfonder. Därför är en 

aktiefond det bästa alternativet vid ett långsiktigt sparande (Pensionsmyndigheten, 2018f). 
Räntefonder består enbart av räntebärande värdepapper, vilket är värdepapper som ger ränta, 

till exempel obligationer (Pensionsmyndigheten, 2018f). En räntefond ger minst risk att spara 

i jämfört med aktiefonder och blandfonder då de normalt inte varierar särskilt mycket i värde, 
utan ger en stabil värdeförändring. Dock är chansen för högre avkastning lägre vilket kan 

påverka ett långsiktigt pensionssparande negativt.  
 

Blandfonder innehåller både aktier och värdepapper som ger ränta (Pensionsmyndigheten, 
2018f). Detta är ett alternativ till att själv sätta ihop en fondportfölj bestående av aktiefonder 

och räntefonder. Fondförvaltaren är den som bestämmer fördelningen mellan räntebärande 

värdepapper och aktier i fonden, denna fördelning kan även varieras över tid. Jämfört med att 
spara i en aktiefond ger en blandfond mindre risk i sparandet. Generationsfonder anpassas 

efter olika åldersgrupper (Pensionsmyndigheten, 2018f), till exempel har de som är födda på 
70-talet en egen fond. Generationsfonder kan innehålla aktier, räntebärande värdepapper 

alternativt en blandning av båda dessa. I en generationsfond anpassas mängden värdepapper 
som ger ränta utefter hur lång tid det är kvar till pensionen. Vid längre tid kvar tills 

pensionsåldern är andelen aktier högre, vilket ökar chansen till att få större avkastning i ung 
ålder för att sedan minska risken när åldern ökar (ibid.). 

 

Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är en fondportfölj som består av en aktiefond samt en 
räntefond (AP7, u.å). Fördelningen av dessa två fonder justeras utefter åldern på den som 

sparar. Syftet med detta är att minska risken i portföljen desto högre åldern är. Från och med 
år 2010 tilläts AP7 Såfa använda sig av finansiell hävstång i förvaltningen av AP7 Aktiefond 

för att möjliggöra högre avkastning och i och med det en högre pension (Cronqvist, Thaler och 
Yu, 2018). Dock har hävstången även bidragit till att risken i fonden ökat (AP7, u.å.) och trots 

att risken för AP7 Såfa steg kraftigt var det i princip ingen av de som hade AP7 Såfa som 

reagerade på denna dramatiska riskökning (Cronqvist, Thaler och Yu, 2018). Till en början 
består AP7 Såfa till 100 procent av aktiefonder och innehar en mycket hög risk. Andelen 

aktiefonder börjar minska efter 56 års ålder samtidigt som andelen räntefonder ökar och för 
pensionssparare över 75 års ålder innebär fonden en medelrisk (Ap7, u.å.).  

 
Premiepensionen är avgiftsfinansierad istället för skattefinansierad och består av två avgifter 

(Pensionsmyndigheten, 2018g). Den ena avgiften tas ut av Pensionsmyndigheten för hantering 

av själva systemet. Den andra avgiften är den avgift som fondbolagen tar ut för förvaltning av 
fonderna.  
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Till skillnad mot den öppna fondmarknaden är fondavgiften inom premiepensionen betydligt 
lägre då Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgiften från fondbolagen vilket ger 

pensionsspararna i snitt 15 procent högre premiepension (Pensionsmyndigheten, 2018g). 
Fondavgiften för AP7 Såfa aktiefond är bland de fonderna med lägst avgift. Inom 

premiepensionssystemet tillåts det heller inte att fondbolagen tar ut köp-och säljavgifter, 

vilket gör det möjligt att byta fonder utan kostnad.   

 

Enligt Pensionsmyndigheten (2018g) är fondavgiften viktig att tänka på då den påverkar hur 
hög premiepension som kan tas ut. En hög fondavgift urholkar sparandet och leder till en 

sämre värdeutveckling. För att få ut en högre premiepension rekommenderar Pensions-
myndigheten att försöka hitta fonder med låga avgifter. 

 

2.2 Tjänstepension	
Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar in till pensionen, och är 

normalt runt 4,5 procent av lönen (Pensionsmyndigheten, 2017a). Det kan dock variera 

beroende på kollektivavtal eller vad arbetstagaren kommer överens om med sin arbetsgivare. 
Existerar det inte ett kollektivavtal på arbetsplatsen och arbetsgivaren inte betalar ut någon 

tjänstepension är det egna sparandet ännu mer betydande. Detta gäller även för 
egenföretagare. Tjänstepensionen är viktig och storleken beror på flera olika omständigheter, 

bland annat lön, den tid som arbetats, arbetsplats samt avgifter (Pensionsmyndigheten, 
2018d). Det går även att påverka tjänstepensionen själv på två sätt: genom traditionell 

försäkring eller fondförsäkring.  
 

2.3 Eget	sparande	
Det egna sparandet är frivilligt, vilket gör att det är upp till varje individ att själv välja om de 
vill ha ett eget pensionssparande eller inte (Pensionsmyndigheten, 2018a). Detta kan göras på 

flera olika sätt, men de tre vanligaste metoderna är att lägga undan pengar på ett ISK-konto, 

spara genom ett försäkringsbolag eller amortera på sitt bolån (Pensionsmyndigheten, 2017b). 
Eget sparande genom ett ISK-konto betyder att spararen själv investerar pengar i fonder eller 

aktier. Spararen kan också ha ett eget sparande genom en kapitalförsäkring. Detta innebär ett 
sparande hos ett försäkringsbolag genom en försäkring, men är dock dyrare jämfört med det 

förra alternativet (Swedbank, u.å.). 
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3 Referensram	

3.1 Egenskaper	som	påverkar	sparandet	

Då premiepensionssystemet är baserat på individuella val och tidigare studier har visat att det 

finns koppling mellan investeringsbeteende och individens egenskaper, är det intressant att 

undersöka hur dessa egenskaper kan komma att påverka beslut inom premie-
pensionen.  Följande egenskaper som behandlas i referensramen har tidigare visat sig påverka 

en individs sparande alternativt pensionssparande.  
 

3.1.1 Kön	

Forskning har visat att investeringsbeslut mellan kön skiljer sig åt (Barber och Odean, 2001). 
Kvinnor har visat sig mindre benägna att ta hög risk gällande finansiella beslut jämför med 

män, de har även visat sig vara försiktigare när det kommer till att placera sina tillgångar 
(Barber och Odean, 2001; Lewellen, Lease och Schlarbaum, 1977). Män har även visat sig vara 

aktivare när det kommer till att investera på börsen och väljer i större utsträckning att 

investera i aktier jämfört med kvinnor (Barber och Odean, 2001). Kvinnor har dock visat sig 
vara mer aktiva än män när det kommer till att spara på fondmarknaden (Martenson, 2008).  

 
I sin studie fann Clarks och Pitt (1999) att det inte var någon signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor när det kommer till deltagandet i pensionsplaner. Inom det amerikanska 401(k)-
pensionssystemet visade en studie av Agnew, Balduzzi och Sundén (2003) att det främst var 

män som gjorde aktiva val gällande pensionssparandet. Det visade sig även att män i större 

utsträckning valde att inte ha kvar förvalsalternativet. Engström och Westerberg (2003) 
visade däremot att i Sverige var det kvinnor som var mer aktiva inom premiepensionen. De 

visade att 68 procent av kvinnorna som ingick i studien hade gjort ett aktivt val gällande sina 
premiepensionsfonder, medan det var 66 procent av männen som hade valt egna 

premiepensionsfonder.  
 

3.1.2 Ålder	och	inkomst	

Flertal studier inom 401(k)-pensionssystemet har visat att ålder och inkomst var variabler 
som hade en påverkan på det aktiva pensionssparandet (Madrian och Shea, 2001; Agnew, 

Balduzzi och Sundén, 2003; Topa, Moriano och Moreno, 2012). Dessa studier visade att de 

med högre inkomst planerade och deltog mer aktivt i sitt pensionssparande. Madrian och 
Shea (2001) förklarade att det berodde på att de med högre inkomst deltog mer aktivt då de 
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inte var lika medvetna om de transaktionskostnader som fanns. Medan de med lägre inkomst 

var mer medvetna om transaktionskostnaderna då de påverkades mer av dessa kostnader 
jämfört med de med högre inkomst, vilket gjorde att de inte var lika aktiva. Engström och 

Westerberg (2003) kom fram till att inom premiepensionen var de med högre inkomst mer 
troliga att välja egna premiepensionsfonder.  

 

Även en högre ålder har tidigare visat sig påverka ifall en individ är aktiv när det kommer till 
pensionssparandet (Madrian och Shea, 2001; Agnew m.fl., 2003; Topa m.fl., 2012). Malroutu 

och Xiao (1995) menade att yngre förberedde sig mindre inför pensionen på grund av 
lågavlönade jobb samt att de var sämre informerade angående pensionen. De menade att det 

även kan bero på prokrastinering när det kommer till att spara. När det kommer till 
premiepensionen kom dock Engström och Westerberg (2003) fram till att yngre var mer 

troliga än äldre att göra ett aktivt val.  

 
Enligt livscykelhypotesen (the life-cycle hypothesis) antas rationella individer ju äldre de blir 

välja att frångå nuvarande konsumtion för att istället spara i portföljer (Ando och Modigliani, 
1963). Livscykelhypotesen antar att individer under unga år då inkomsten är låg lånar för att 

kunna konsumera, med antagandet att deras framtida inkomst kommer att kunna finansiera 
återbetalningen av lånet. Under medelåldern sparar de istället för att kunna fortsätta ha 

samma nivå av konsumtion efter pensionen. Detta gör att individer har ett negativt sparande 
under unga år samt efter pensionering medan de i tiden mellan detta ackumulerar 

förmögenhet (ibid.).  

 
Kognitiva processer är viktiga när det kommer till att skapa sig ett framtidsperspektiv (future 

time perspective) (Nuttin, 1984). Genom att skapa kognitiva representationer av framtida 
situationer kommer individer närmare händelser som ligger längre bort i tiden, vilket är 

viktigt för att långsiktiga mål ska ha en påverkan på individers nutida handlingar. Det är också 
viktigt för att kunna få ett sammanhang mellan en handling och dess utfall när en längre 

tidsperiod skiljer de båda åt. Ju längre bort i tiden situationer befinner sig desto mindre 

uppfattas de som verkliga och desto mindre motiveras människor till att agera för att nå 
målen. Till exempel har ungdomar som ofta saknar framtidsperspektiv svårt att skapa en 

koppling mellan nuvarande studier och en framtida karriär vilket gör att deras motivation till 
att studera blir låg (ibid.). 

 

3.1.3 Finansiell	förmåga	

För att kunna fatta goda finansiella beslut behöver individen ha en grundläggande finansiell 

förmåga (Almenberg och Widmark, 2011). Finansiell förmåga definieras som individens 
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kännedom om grundläggande finansiella koncept och produkter, samt förmågan att kunna 

applicera dessa kunskaper i verkliga situationer (Wieselqvist Ekman, 2015). 
 

Det har visats att en hög finansiell förmåga har en positiv effekt på en individs privata 
sparande, det vill säga att de med hög finansiell förmåga sparar mer (Bayar, Sezgin och 

Östürk, 2017; Lusardi, 2008). Lusardi (2008) skriver att finansiell förmåga inte enbart 

påverkar en individs privata sparande, utan den påverkar även pensionssparandet. 
Sannolikheten att en individ planerar för sin pension är större hos de med hög finansiell 

förmåga, jämfört med de med låg finansiell förmåga (van Rooji, Lusardi och Alessie, 2011). 
Lusardi och Mitchell (2007) och Ameriks, Caplin och Leahy (2003) menade att detta kan 

förklaras av att det finns ett positivt samband mellan finansiell förmåga och en individs 
benägenhet att planera överlag. 

 

För att mäta finansiell förmåga har Lusardi och Mitchell (2011b) tagit fram tre frågor. Dessa 
frågor har använts internationellt i flera olika forskningssammanhang (Wieselqvist Ekman, 

2015). Den första frågan mäter kunskapen om ränta och räknefärdighet, den andra mäter 
förståelsen om inflation och den sista frågan mäter kunskapen om risk (Lusardi och Mitchell, 

2011b). Finansinspektionen utförde en undersökning år 2010, där de använde sig av sju frågor 
som huvudsakligen byggde på de tidigare nämnda frågorna av Lusardi och Mitchell (2011b), 

för att bland annat ta reda på den svenska befolkningens finansiella förmåga (Almenberg och 
Widmark, 2011). Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) redogör för resultatet och menar att 

den finansiella förmågan är låg även i Sverige, dock anser Almenberg och Widmark (2011) att 

detta stämmer överens med andra länders resultat. De redogör också för att det finns en 
signifikant skillnad mellan män och kvinnors finansiella förmåga, där män uppvisar en högre 

finansiell förmåga. Det visade sig också att den finansiella förmågan är som högst bland 
människor i medelåldern. Detta menar Almenberg och Widmark (2011) kan förklaras av att 

finansiell förmåga styrs av två faktorer: kognitiv förmåga och erfarenhet. Kognitiv förmåga 
har en tendens att minska med åldern medan erfarenheten istället ökar. Slutligen kom de 

även fram till att det finns positiva samband mellan finansiell förmåga och välfärd samt 

mellan finansiell förmåga och räknefärdighet. Enligt van Rooji m.fl. (2007) är det även större 
chans att individer med hög finansiell förmåga är aktiva på aktiemarknaden. 

 

3.1.4 Erfarenhet	av	finansiella	marknader	

Individer med tidigare erfarenhet av de finansiella marknaderna och som därmed innehar 

mer kännedom om dessa, är mer troliga att fatta aktiva investeringsbeslut (Engström och 
Westerberg, 2003). Erfarenhet av finansiella marknader har även visat sig vara viktigare än 

den teoretiska kunskapen vid beslutstagande gällande investeringsbeslut. Detta förklarar 



 

 

 

14 

Engström och Westerberg (2003) beror på att erfarenhet leder till en känsla av trygghet som 

gör det lättare att fatta aktiva investeringsbeslut. Medan de individer som inte besitter 
erfarenhet och har i om med det ingen vana gällande finansiella marknader inte upplever 

denna trygghet och därmed avstår från att fatta ett aktivt investeringsbeslut. Engström (2007) 
menar även att de individer som saknar erfarenhet av finansiella marknader placerar mer 

försiktigt jämfört med de som har erfarenhet. Detta visar sig i form av att de tar lägre risk och 

därmed placerar i mindre osäkra investeringar jämfört med de som besitter erfarenhet om de 
finansiella marknaderna.  
 

Engström och Westerberg (2003) genomförde en studie på premiepensionssystemet några år 
efter att det nya systemet infördes år 2000, där de kom fram till att individer med erfarenhet 

av finansiella marknader var mer troliga att ha valt egna premiepensionsfonder. Engström 

och Westerberg (2003) kom även fram till att erfarenhet av finansiella marknader i form av 
ett eget sparande till pensionen, mer specifikt avdragsgillt privat pensionssparande, ökade 

sannolikheten för att individen hade gjort ett aktivt premiepensionsval. Detta menar 
Engström (2007) beror på att det har visat sig att de som har ett eget pensionssparande även 

är mer aktiva på de finansiella marknaderna och därmed mer informerade om de finansiella 
marknaderna. Dessa individer är då även mer troliga att ha ett intresse för sin framtida 

pension vilket har visat sig öka sannolikheten för att ta ett aktivt premiepensionsbeslut 

(Engström och Westerberg, 2003). 
 

3.2 Beteendeekonomi	

I århundraden har forskare antagit att människan är rationell och tar rationella beslut för att 

maximera sin egen nytta (Nofsinger, 2017). Rational choice theory är det grundläggande 
perspektivet i de flesta traditionella ekonomiska teorierna (Burns och Roszkowska, 2016). 

Teorin säger att alla individer aktivt strävar efter att utnyttja situationen till sin egen fördel 
och på så sätt minimera sina egna förluster genom att handla rationellt. Beteendeekonomin 

menar dock att detta inte är fallet. Simon (1972) som var en av de som lade grunden för 
beteendeekonomi, hävdar istället att människan agerar tämligen irrationellt i besluts-

situationer. Den grundläggande tanken inom beteendeekonomi är teorin bounded rationality 

som säger, till skillnad mot rational choice theory, att människan i själva verket är rationellt 
begränsad när det kommer till att fatta komplexa beslut. Med detta menas att människan inte 

kan ta in all information och bearbeta denna, utan använder sig istället av den lilla 
information som kan tas in samt tidigare erfarenheter, för att bearbeta informationen (ibid.). 
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Inom flertalet teorier gällande beslutsfattande antas individer under alla tillfällen vara både 

långsiktig planerare samtidigt som de antas vara kortsiktiga utförare (Thaler och Shefrin, 
1981). Dock visar teorin bounded self-control att trots att individer har rätt tankar om hur de 

ska spara, är de alltför kortsiktiga i sitt utförande. Thaler och Shefrin (1981) presenterar 
människan som en organisation som består av en planerare (planner) samt en utförare 

(doer), där planeraren är långsiktigt inriktad medan utföraren endast handlar utefter nuet. 

Denna konflikt leder till irrationella beslutstaganden (ibid.). När det kommer till att ta beslut 
menar forskare inom beteendeekonomi att människan påverkas av ett flertal faktorer, även 

kallade biases (Nofsinger, 2017). Dessa biases kan vara både sociologiska och psykologiska. 
Syftet med beteendeekonomi är att försöka förklara varför människor fattar tämligen 

irrationella beslut när de granskas utifrån de traditionella ekonomiska teorierna (Cantor och 
Toale, 2016). 

 

Nedan följer en genomgång av olika beteendeekonomiska teorier som behandlar varför 
individer kan tänkas vara passiva vid beslut och beteendeekonomiska teorier som förklarar 

individens investeringsbeslut.  
 

3.2.1 Beteendeekonomi	relaterat	till	inaktivitet	vid	beslutsprocessen	

Inom beteendeekonomi syftar heuristik till genvägar som snabbast tar oss dit vi vill (Gilovich 
och Savitsky, 2002). Detta innebär att människor tar fram enkla regler som förkortar och 

simplifierar beslutsprocessen (Lewis, 2012). Genom att använda dessa genvägar kan hjärnan 
snabbt ta in stora mängder av information och organisera dem, dock kan detta leda till att 

felaktiga beslut tas (Nofsinger, 2017). 

 
Prospektteorin (prospect theory) antas vara ett resultat av heuristiska genvägar (Nofsinger, 

2017) och beskriver hur människor fattar beslut som innefattar risk (Tversky och Kahneman, 
1986). Ett grundantagande inom prospektteorin är förlustaversion (loss aversion) när det 

kommer till beslut under risk. Kahneman och Tversky (1979) menar att för att utvärdera 
risken tilldelar individen förluster och vinster olika värden, vilka tilldelas utifrån individens 

individuella referenspunkt. Individer antas reagera mer på förlust än på vinster relativt till 

referenspunkten. Förlustaversion visar att förluster väger tyngre än vinster när det kommer 
till att utvärdera val (Tversky och Kahneman, 1991). Tversky och Kahneman (1991) menar att 

individens nuvarande tillgångar påverkar individens preferenser vid beslut, då individen 
använder de nuvarande tillgångarna som en utgångspunkt vid utvärdering av olika alternativ. 

Detta gör att individer tenderar att vilja undvika val som förändrar utgångspunkten negativt 
mer än att försöka sträva efter förändringar som påverkar utgångspunkten positivt. 
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En teori som kan förklaras av förlustaversion är the endowment effect (Tversky och 

Kahneman, 1991).  Thaler (1980) myntade begreppet endowment effect, vilket beskriver att 
individer tenderar att värdera tillgångar de har i sina ägor mer än om de inte själva hade ägt 

tillgången. Detta leder till att individer tenderar att kräva mer för att ge upp en tillgång än vad 
de skulle vara villiga att betala för att erhålla samma tillgång (Tversky och Kahneman, 1991). 

Denna skillnad i värdering av föremål utgår från förlustaversion, där följden blir att när 

individer ger upp tillgångar vid försäljning räknas det som en förlust medan att erhålla 
samma tillgång resulterar i en vinst. Eftersom människor tenderar att vilja undvika förlust 

kräver de då mer för att vilja ge upp tillgången.  
 

Vid val med många alternativ tenderar individer att oftast välja vägen med minst motstånd 
(the path of least resistance) (Choi m.fl., 2001). Detta kan innebära att inget val görs alls, 

vilket Choi m.fl. (2001) kallar för passivt val. En implikation av detta är att individer tenderar 

att inte byta från till exempel ett förvalsalternativ då ett byte kräver mer av individen jämfört 
med att behålla förvalsalternativet. Det kan även leda till att individer som anser att de sparar 

för lite och vill öka sitt sparande faktiskt inte genomför någon förändring, vilket visade sig i en 
undersökning inom 401(k)-pensionssystemet (Choi m.fl., 2001). Det kan även innebära att 

när flera alternativ erbjuds väljs det alternativ som kräver minst ansträngning (ibid.) och att 
synen på de olika alternativen ändras (Beaton, 2017). Ett exempel på detta är att de äpplen 

som hänger längst ner ser mer lockande ut än de som hänger längst upp i ett träd. Vilket beror 
på att människan inbillar sig att de äpplen som hänger längst ner är mer mogna, på grund av 

att de äpplen som är högre upp är svårare att få tag på (ibid.).  

         
Förvalsalternativ har även genom en studie av Samuelson och Zeckhauser (1988) visat sig 

vara populära alternativ vid komplexa val. De utförde ett experiment där deltagarna fick göra 
ett antal hypotetiska val. I den första situationen fick deltagarna veta att de hade ärvt en stor 

summa pengar som de fick välja att placera i olika portföljer. I denna version fanns det inte ett 
förvalsalternativ. I den andra situationen fick deltagarna samma problem, med skillnaden att 

det fanns ett förvalsalternativ. Genom att ställa samma fråga i olika utformningar kom 

Samuelson och Zeckhauser (1988) fram till att när ett förvalsalternativ fanns, blev detta 
alternativ betydligt mer populärt jämfört när frågan ställdes utan förvalsalternativet. Detta 

benämns som status quo bias och innebär att det finns preferenser att låta något vara kvar i 
sitt ursprung (Kahneman, Knetsch och Thaler, 1991). Risken att göra en förlust genom byte 

väger tyngre än möjligheten att göra vinst vilket leder till att individer tenderar att hålla kvar 
vid ursprungsalternativet. Detta är framför allt vanligt när det kommer till pensionssparandet, 

där individer tenderar att stanna kvar vid förvalsalternativet (Choi m.fl., 2001; Madrian och 

Shea, 2001). Choi m.fl. (2001) menar att detta leder till att det går att påverka individers 
investerings- och sparbeslut genom att manipulera vägen med minst motstånd. 
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Genom förvalsalternativ får individer en referenspunkt som de senare kan jämföra utfall mot 
om de gör andra val (Ritov och Baron, 1992). Då individer antas vara förlustaverta tenderar de 

att undvika val som förändrar denna referenspunkt negativt. Det har visats att individer 
tenderar att reagera mer på utfall som kommer från en handling än samma utfall från 

inaktivitet. Detta leder till att individer förblir inaktiva för att undvika en försämring från 

utgångspunkten och kallas för omission bias, vilket är nära sammankopplat med status quo 
bias (Ritov och Baron, 1992). 

 
Det är inte bara status quo bias och omission bias som kan leda till att individer stannar kvar 

vid förvalsalternativ. Det har visat sig att när individer ställs inför en stor mängd alternativ 
kan det leda till choice overload (Iyengar och Lepper, 2000; Diehl och Poynor, 2007; 

Mogilner, Rudnick och Iyengar, 2008), vilket gör att individerna blir omotiverade till att 

faktiskt göra ett val när antalet alternativ att välja mellan blir för många. Individen kan då 
komma att prokrastinera beslut och förblir inaktiv. Detta står i kontrast till traditionella 

psykologiska och ekonomiska teorier som antar att ju fler alternativ som finns desto bättre är 
det (Iyengar och Lepper, 2000; Rieskamp, Busemeyer and Mellers, 2006). En studie av 

Iyengar, Jian och Huberman (2004) visade att ju mer fonder det fanns att välja mellan inom 
401(k)-pensionssystemet desto färre var det som deltog i pensionsplanen. Studien visade att 

för varje tionde fond som adderades till pensionsplanen minskade deltagandet med 2 
procentenheter.  

 

3.2.2 Beteendeekonomi	relaterat	till	investeringsbeslut	

Markowitz (1952) grundade det som kallas för moderna portföljvalsteorin som utgår från att 

vid uppbyggandet av en väldiversifierad portfölj bör investeraren ta varje enskild investerings 
påverkan på den totala portföljen i beaktande. Teorin utgår även från att för att portföljen ska 

vara väldiversifierad behövs rätt typ av diversifiering. En portfölj som enbart innehåller 
investeringar inom en och samma bransch kan inte ses som väldiversifierad. Det räcker heller 

inte att försöka diversifiera genom att investera i så många olika investeringar som möjligt, 

utan det är nödvändigt att undvika investeringar som har hög kovarians med varandra (ibid.). 
Dock erkänner Markowitz (Benartzi och Thaler, 2007) att han själv inte alltid använder sig av 

portföljvalsteorin i byggandet av sina portföljer, utan att även han använder sig av heuristiska 
genvägar. Att agera rationellt vid investeringsbeslut är därmed inte enkelt.  

 
Det är väl känt att den historiska avkastningen inte utgör en garanti för den framtida 

avkastningen (AP7, u.å.). Dock säger teorin extrapolation bias, vilket är en form av heuristik 

genväg, att människan har en tendens att förutspå framtiden genom att studera historiska 
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data (Nofsinger). Cronqvist och Thaler (2004) genomförde en studie på det svenska 

premiepensionssystemet några år efter att det nya systemet infördes. Genom att granska 
svenskarnas egenkonstruerade portföljer i jämförelse med förvalsalternativet, kunde de finna 

att de flesta portföljerna grundades på den historiska avkastningen, så kallad extrapolation 
bias. Welchs (2000) forskning pekar mot att det främst är den senaste historiska 

informationen som individer fattar sina investeringsbeslut efter. I en undersökning (Bange, 

2000) visade det sig att investerare investerade mer pengar i tillgångar när aktiemarknaden 
hade presterat ovanligt bra under en längre tid och mindre pengar när aktiemarknaden 

istället hade presterat ovanligt dåligt under en längre tid. Det förefaller därmed som att 
investerares förväntningar om framtida tillväxt till störst del beror på den historiska 

avkastningen (Lakonishok, Shleifer och Vishny, 1994), det vill säga om en tillgång historiskt 
sett har haft god avkastning är förväntningarna att den kommer att fortsätta att ha det även i 

framtiden. 

 
Det har även visat sig att extrapolation bias påverkar de som investerar i fonder (Bailey, 

Kumar och Ng, 2011). När resultat över de fonderna med högst avkastning publiceras får de 
en mängd nya investerare (Nofsinger, 2017). Att individer tenderar att använda den historiska 

avkastningen för att förutspå framtida avkastning kan bero på att den historiska 
informationen är lättillgänglig och lättförståelig (Choi m.fl., 2001). Individen har även visat 

sig, som tidigare nämnt, föredra vägen med minst motstånd. Det har visat sig i en studie att 
när individer inom 401(k)-pensionssystemet fördelar sitt sparande, tar de ofta inte hänsyn till 

sin underliggande riskpreferens. Istället använder de sig av historiska data för att förutspå 

framtida avkastning. De har även visat sig inte ta hänsyn till avgifter eller personliga 
omständigheter vid val av placeringar. Studien visade att pensionsspararna främst placerade 

sina tillgångar baserat på tillgänglig information (Choi m.fl., 2001). 
 

Mental bokföring (mental accounting) beskriver hur individer kodar och utvärderar 
transaktioner, investeringar och andra finansiella ställningstaganden (Benartzi och Thaler, 

2007). Dessa olika finansiella aktiviteter placeras i separata mentala konton utefter hur de är 

tänkta att användas. Thaler (1999) menar även att varifrån tillgångarna i de olika kontona 
kommer ifrån spelar in i hur individer värderar dessa olika konton. Människor tenderar att ha 

lättare att spendera pengar som kommit från till exempel en bonus jämfört med pengar som 
kommer från den vanliga lönen.  Enligt Thaler (1999) är pengarna i dessa olika konton 

utbytbara mellan varandra, tillgångar i ett konto kan spenderas lika bra i ett annat konto. 
Dock leder mental bokföring till att människor tenderar att inte behandla pengarna som 

utbytbara. Tillgångarna ses inte som lika värda. Människor tenderar även att se över de olika 

kontona olika ofta. Då människor inte ser pengarna som utbytbara påverkar det hur de fattar 
finansiella beslut.  
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Mental bokföring påverkar även individens olika investeringar (Nofsinger, 2017). Då de ser till 
varje investering för sig och inte till alla investeringar som en total förmögenhet, kan det leda 

till att den totala risken blir högre jämfört med vad som var tänkt. Individen ser heller inte till 
hur de olika investeringarna kan interagera och påverka varandra vilket påverkar den totala 

diversifieringen. Ferm (2018) menar även att mental bokföring kan påverka hur individen ser 

på pensionssparandet. Det kan leda till att bland annat tjänstepensionen inte värderas 
likvärdigt med privat sparande. Detta menar Ferm (2018) kan bero på att tjänstepensionen 

inte upplevs som intjänade pengar i lika hög utsträckning. Mental bokföring leder till att 
investerare får svårt att agera rationellt och trots att de försöker att tillämpa diversifiering blir 

dessa enbart naiva diversifieringsförsök (Nofsinger, 2017). 
 

Benartzi och Thaler (2007) visar att när individer skapar sina portföljer gör de olika val som 

kan ses som naiva diversifieringsförsök. En av dessa är vad de kallar 1/n-regeln. Denna 
tumregel innebär att individer, när de ställs inför val med n olika alternativ, väljer att 

diversifiera genom att dela upp sina tillgångar i lika stora delar över de olika alternativen. Det 
har visats att när investerare ställts inför val inom 401(k)-pensionssystemet och kunnat välja 

mellan att placera i antingen aktier eller obligationer, väljer de att placera lika mycket i de 
båda alternativen (ibid.). Då det har visat sig att människor generellt sätt har svårt att 

tillämpa diversifiering (Benartzi och Thaler, 2007), har många pensionssystem försökt hjälpa 
spararna med problemet att konstruera diversifierade fondportföljer genom att erbjuda 

fonder som redan är diversifierade. Dessa fonder består från början av en blandning av aktier 

och räntebärande värdepapper, vilka är designade att uppfylla en viss risknivå. I 
premiepensionssystemet finns det liknande typer av diversifierade fonder i form av 

blandfonder och generationsfonder (Pensionsmyndigheten, 2018f). Det har dock visats att 
sparare har svårt att använda redan diversifierade fonder på det tänkta sättet (Benartzi och 

Thaler, 2007). I en studie redovisar Benartzi och Thaler (2007) att när sparare kan välja 
mellan både vanliga fonder och redan diversifierade fonder valde de att bara allokera 31 

procent av sparandet till en redan diversifierad fond, och resten i övriga fonder. Detta leder 

till att spararen kan få en högre risk i sin fondportfölj än vad de är medvetna om. Deltagarna i 
studien verkade motvilliga till att enbart spara i en fond, även om den fonden redan innehöll 

ett flertal olika fonder. Vidare menar Benartzi och Thaler (2007) att många investerare 
blandar ihop diversifiering med antal fonder som ingår i portföljen och därmed ser varje fond 

som likvärdiga när det kommer till diversifiering, även om så inte är fallet.   
 

Individer har även visats ha svårt att välja risknivå när de skapar sina egna portföljer (Dorn 

och Huberman, 2010). Dorn och Huberman (2010) menar att individer har en tendens att 
välja en risknivå och sedan hålla fast vid den. Istället för att välja olika typer av risknivåer som 
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tillsammans blir den föredragna nivån, väljer individer ofta endast tillgångar från den 

föredragna risknivån. Detta kallas inom beteendeekonomi för preferred risk habitat 
(Nofsinger, 2017). Resultatet från Dorn och Hubermans (2010) undersökning visade dock att 

det är bättre att välja tillgångar från olika risknivåer som tillsammans matchar ens risk 
habitat än att endast välja tillgångar från det valda risk habitatet. 

 

3.3 Analysmodell	

Analysmodellen, se Figur 2, är uppbyggd utefter referensramen och är ett verktyg som ämnar 

ge stöd för studiens resultat och diskussion samt att bidra till att studiens syfte uppnås. Denna 
studies syfte är att undersöka samband mellan en individs egenskaper och ifall denne gör ett 

aktivt val gällande premiepensionsfonder, samt undersöka bakomliggande beteende-

ekonomiska biases gällande individens val inom premiepensionen.   
 

I referensramen har vi behandlat olika egenskaper som antas påverka individens motiv samt 
motivation till att aktivt spara inför pensionen. Som tidigare nämnts menas med aktivt 

sparande i denna studie att individen har valt egna fonder till premiepensionen och då inte 
har kvar förvalsalternativet AP7 Såfa. Utifrån referensramen har vi valt ut egenskaper som vi i 

denna studie vill undersöka ifall de påverkar premiepensionsvalet. Dessa faktorer presenteras 

till vänster i analysmodellen och är: kön, ålder, antal år i arbetslivet, inkomst, finansiell 
förmåga samt erfarenhet av finansiella marknader.  

 
Tidigare studier i USA har visat att män är mer aktiva i 401(k)-pensionssystemet. Dock har 

det tidigare visat sig i en studie från 2003 att kvinnor var mer aktiva när det kommer till 
premiepensionen. Därmed gör vi antagandet att kvinnor är mer aktiva än män inom 

premiepensionen.  

 
Då tidigare studier visat att både yngre samt individer med lägre inkomst är mindre benägna 

att ha ett aktivt sparande till pensionen, anser vi att det är mer sannolikt att yngre individer 
har kvar förvalsalternativet AP7 Såfa och även att de med lägre inkomst har kvar 

förvalsalternativet. Tidigare studier som gjordes strax efter införandet av det nya 
pensionssystemet kom dock fram till att yngre var mer benägna att göra ett aktivt 

premiepensionsval. Denna studie genomfördes emellertid då premiepensionssystemet var 
relativt nytt, vilket gör att vi vill undersöka om resultatet idag kan tänkas bli annorlunda. 

Trots avsaknad av tidigare forskning och teorier ansåg vi det även intressant att inkludera 

variabeln antal år i arbetslivet då vi vill undersöka hur det kan påverka premiepensionsvalet. 
Baserat på att de med längre tid i arbetslivet bör ha erhållit premiepension under en längre 
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period, antar vi att de även är mer informerade och därmed mer troliga att 

premiepensionsspara aktivt.  
 

En hög finansiell förmåga har visats ha ett positivt samband med en individs sparande och har 
även visats öka planerandet inför pensionen, därför antar vi att hos de individer med hög 

finansiell förmåga är sannolikheten högre att de har valt egna premiepensionsfonder.  

 
Tidigare erfarenhet av finansiella marknader har visat sig bidra till att individer blir mer 

troliga till att fatta aktiva investeringsbeslut. En individs tidigare erfarenhet av finansiella 
marknader har även visat sig leda till att denne valt egna fonder inom premiepensionen. Med 

den tidigare forskningen som bakgrund antar vi att tidigare erfarenhet av finansiella 
marknader leder till ett aktivt premiepensionssparande. För att undersöka detta har vi valt att 

dela upp erfarenhet av finansiella marknader i tre delar: investerar i aktier, äger fonder och 

har ett privat sparande till pensionen. Investerar i aktier och äger fonder valde vi som 
variabler då detta är vanliga aktiviteter på finansiella marknader för den enskilde individen 

(Swedbank, u.å.). Privat sparande till pensionen valde vi som variabel då tidigare studie 
undersökt detta i relation till premiepensionen och som då visade sig påverka sannolikheten 

positivt att en individ valt egna premiepensionsfonder.   
  

Vid val inom premiepensionen ställs pensionsspararen inför ett val att antingen aktivt välja 
fonder eller ha kvar förvalsalternativet AP7 Såfa. Beteendeekonomiska teorier visar att 

människan ofta inte är fullt rationell när den fattar beslut och att de ofta påverkas av olika 

psykologiska biases. Dessa kan påverka individer i olika riktningar gällande komplexa beslut 
och det som är intressant att undersöka är hur dessa påverkar olika människor med olika 

egenskaper gällande premiepensionsvalet. 
 

Analysmodellen syftar till att visa vilka egenskaper som gör att individen antingen är passiva 
eller aktiva vid val av premiepensionsfonder, samt hur de påverkas av olika psykologiska 

biases vid dessa val. 
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Figur 2: Analysmodell 
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4 Metod	

4.1 Val	av	metod	

4.1.1 Vetenskapligt	perspektiv	

Då syftet med studien var att undersöka samband mellan en individs egenskaper ifall den gör 

ett aktivt val gällande premiepensionsfonder, samt undersöka bakomliggande beteende-

ekonomiska biases gällande individens val inom premiepensionen för att få en förståelse för 
varför individer fattar de beslut de gör, utgår studien ifrån ett realistiskt perspektiv. Detta för 

att fånga den objektiva verkligheten och för att sträva efter att finna de bakomliggande 
orsakerna till handlingarna, vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är i överens-

stämmelse med det realistiska perspektivet. Det är inte möjligt att skapa en exakt bild av 
verkligheten, men realismen strävar efter att komma så nära verkligheten som möjligt. Det 

realistiska perspektivet fokuserar inte på att beskriva verkligheten, utan vill istället förklara 
varför något är som det är. Det är även möjligt att generalisera vid användning av ett 

realistiskt perspektiv (ibid.). Ett annat tillvägagångsätt skulle kunna vara att ha använt ett 

fenomenologiskt perspektiv. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) lämpar sig detta 
perspektiv när målet är att detaljrikt skildra den subjektiva verkligheten. Dock ämnade denna 

studie finna samband mellan en individ egenskaper och dennes beslut gällande 
premiepensionen, var ett realistiskt perspektiv mer lämpligt.  

 

4.1.2 Forskningsansats	

Då syftet med denna studie bland annat är att undersöka samband användes en kvantitativ 

metod vid insamling av data. En kvantitativ metod används enligt Bryman och Bell (2013, 

sida 49) för att mäta olika företeelser genom kvantifiering under insamling och analys av 
empiriskt insamlade data. Kvantitativ forsknings syfte är även oftast att generalisera 

resultaten (Denscombe, 2010). Då studien ämnar undersöka och avspegla den yttre och 
objektiva verkligheten, lämpar sig kvantitativ forskning som metod. Kvantitativa 

forskningsstudier vill oftast beskriva varför något är på ett visst sätt, istället för att beskriva 
hur det är (Bryman och Bell, 2013, sida 176), vilket samverkar med studiens vetenskapliga 

perspektiv. Vid val av kvantitativ metod försvinner dock de möjligheter som finns med en 
kvalitativ metod. Kvalitativ metod fokuserar inte på siffror som en kvantitativ metod gör när 

data inhämtas och analyseras, istället ligger fokus på ord (Bryman och Bell, 2013, sida 717).  

Studien kommer därmed inte kunna undersöka hur respondenterna i denna studie tolkar 
verkligheten då en kvantitativ metod används (Bryman och Bell, 2013, sida 391).  
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Denna studie präglas av en iterativ ansats, vilket hämtar komponenter från både induktiv och 
deduktiv forskningsansats (Bryman och Bell, 2013, sida 34). Med en iterativ ansats ligger 

utgångspunkten i en deduktiv forskningsansats som innebär att slutsatser dras utifrån 
tidigare inhämtad teori. När genomgång av insamlade data har genomförts kan mer teori 

inhämtas för att komplettera tidigare inhämtad teori. En iterativ ansats är mer flexibel 

jämfört med en deduktiv ansats, vilket vanligtvis brukar användas vid en kvantitativ studie 
(Bryman och Bell, 2013, sida 49). Istället för att enbart ha använt en förbestämd teoretisk 

referensram har referensramen kunnat utökas med teorier som visat sig vara relevanta för 
studien, vilket speglar den induktiva ansatsen. Med hjälp av teorierna utformades enkäten på 

ett sätt som var av betydelse för att besvara studiens frågeställningar.  Vid diskussion av 
resultatet kunde vidare teorier inhämtas för att på ett relevant sätt kunna förklara och förstå 

studiens resultat.   

 

4.1.3 Forskningsdesign	

Vid insamling av data användes en tvärsnittsdesign då studien ämnar undersöka samband 

och bakomliggande faktorer gällande individens val inom premiepensionen. Tvärsnittsdesign 
används oftast i studier som är intresserade av att mäta variationer, till exempel bland 

individer (Bryman och Bell, 2013, sida 76–82). För att fånga upp variationer krävs det att flera 
olika fall studeras. Detta görs genom att data samlas in från mer än ett fall vid en viss 

tidpunkt. Utifrån detta erhålls en mängd kvantitativa eller kvantifierbara data som kan 
kopplas till flera olika variabler. Genom att använda sig av flera observationer kan det vid 

analysen sedan göras tydligare distinktioner mellan dessa variabler för att upptäcka 

samband.  Dock är det svårt att hitta kausala samband med hjälp av en tvärsnittsdesign 
(ibid.).  

 

4.2 Litteraturgenomgång	

Enligt Bryman (2011, sida 97) är det viktigt med en ordentlig litteraturgenomgång för att 

bygga upp en förståelse för ämnet och hitta begrepp och teorier av betydelse för området. 
Litteraturgenomgången används även för att systematiskt kartlägga de områden som ämnas 

undersökas och Bryman (2011, sida 97) menar även att det stärker trovärdigheten för 
författaren. I denna studie användes källor i form av vetenskapliga artiklar, myndigheter, 

tryckta och elektroniska böcker, rapporter och tidskrifter, för att erhålla en bred kunskap 
inom ämnet. Vid val av litteratur användes i största möjliga mån originalkällor för att undvika 

risken för feltolkning (Stockholms universitetsbibliotek, 2017).  
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En narrativ litteraturgenomgång användes i denna studie, vilket innebär att 
litteraturgenomgången används för att få en klarare bild av området och att i förväg inte veta 

vart resan slutar (Bryman och Bell, 2013, sida 120–121). Detta samverkar med den iterativa 
forskningsansatsen där utgångspunkten är en deduktiv ansats som grundar sig i teori 

(Bryman och Bell, 2013, sida 714). Dock har en narrativ litteraturgenomgång en viss tendens 

att vara mer genomgripande och inte lika målinriktad som en systematisk 
litteraturgenomgång (Bryman och Bell, 2013, sida 121). För att hitta den information som 

krävdes användes pålitliga elektroniska sökmotorer, såsom Scopus, Google Scholar och 
Linköpings universitetsbibliotek. De sökord och nyckelord som användes innefattade bland 

annat; “behavioral finance”, “beteendeekonomi”, “premiepensionen”, “svenska pensions-
systemet”, “financial literacy”, samt liknande begrepp som varit relevanta för att nå den 

information som behövdes.  

 

4.3 Datainsamling	

4.3.1 Urval	

Då studien ämnade undersöka samband mellan en individs egenskaper och bakomliggande 
beteendeekonomiska biases gällande individens val inom premiepensionen bestod 

populationen i denna studie av de människor i Sverige som har ett premiepensionssparande. 

År 2017 var det ungefär 5,9 miljoner människor inom premiepensionen (Pensions-
myndigheten, 2018h) För att kunna använda ett sannolikhetsurval, vilket är vanligt vid 

enkätundersökningar (Bryman och Bell, 2013, sida 200), skulle det behövas tillgång till ett 
register med samtliga människor i Sverige som har ett premiepensionssparande. Då detta inte 

fanns att tillgå användes istället ett icke-sannolikhetsurval. Vilket innebär att forskaren till 
viss del är med och styr vilka som ingår i urvalet (Denscombe, 2010).  

 
Snöbollsurval är tillämpligt då det inte går att skapa en tillgänglig urvalsram för den 

population som ämnas undersökas (Denscombe, 2010). På grund av detta valdes ett 

snöbollsurval som är ett slags bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2013, sida 206). Ett antal 
personer som ansågs vara relevanta för denna undersökning valdes ut. Dessa individer 

användes sedan för att komma i kontakt med ytterligare personer som skulle vara relevanta 
för studien. På detta sätt åstadkoms en så kallad snöbollseffekt, då det kontinuerligt inkom 

nya rekommendationer på personer som kunde ingå i studien (Denscombe, 2010). Detta 
pågick tills urvalet ansågs vara tillräckligt stort (ibid.). Denscombe (2010) menar att det 

positiva med snöbollsurval är att det är mer troligt att nya personer vill delta i 

undersökningen när de har blivit föreslagna av en person i deras närhet. Bryman och Bell 



 

 

 

26 

(2013, sida 207) menar dock att det är svårare att generalisera vid användning av ett 

snöbollsurval, eftersom stickprovet troligtvis inte representerar populationen. Då det inte var 
möjligt att kontrollera vilka som ingår i studien fanns det risk för snedfördelning bland 

respondenterna, som i sin tur kunde påverka resultatet. Att generalisera resultatet är oftast ett 
av målen med en kvantitativ studie vilket försvåras på grund av den valda urvalsmetoden 

(Bryman och Bell, 2013, sida 206; Denscombe, 2010). 

 

4.3.2 Enkät	

Studien använde sig av en enkätundersökning, vilket innebär att studiens empiri samlades in 

genom ett frågeformulär (Bryman och Bell, 2013, sida 715). Enkäter valdes som metod då det 
gav möjlighet att nå ut till en större massa jämfört med till exempel om intervjuer hade valts 

som metod. Vid användning av enkäter underlättades även kvantifieringen och analysen av 
den empiriskt insamlade datan, vilket karaktäriserar studiens valda kvantitativa metod 

(Bryman och Bell, 2013, sida 49). Jämfört med en intervju var det möjligt att undvika den så 
kallade intervjuareffekten, vilken innebär att respondenterna påverkas av intervjuaren som 

kan leda till eventuella snedvridningar i svaren (Bryman och Bell, 2013, sida 246). Genom att 

välja enkäter som datainsamlingsmetod ställdes även frågorna på samma sätt till alla 
respondenter (Bryman och Bell, 2013, sida 247). Det innebar även att respondenterna kunde 

besvara enkäten när det fanns möjlighet för dem tidsmässigt.  
 

Jämfört med intervjuer försvann möjligheten att förklara otydligheter gällande frågorna för 
respondenterna vid användning av enkäter (Bryman och Bell, 2013, sida 247). Det var även 

inte möjligt att ställa följdfrågor som kunde vara intressanta eller få en djupare förståelse till 

varför respondenterna svarade som de gjorde. En annan nackdel var att det inte var möjligt 
att veta vem det var som faktiskt besvarade enkäten och det gick även inte att säkerhetsställa 

att respondenterna inte svarade på enkäten mer än en gång (Bryman och Bell, 2013, sida 
248). Vidare bör det uppmärksammas att då enkätundersökningen genomfördes online går 

det inte att säkerhetsställa att respondenterna varit fullt ärliga eller att de inte sökt upp de 
rätta svaren på frågorna relaterade till finansiell förmåga; detta kan generera missvisande 

resultat.  

 

4.3.3 Bortfall	

Bortfallet tenderar att vara större vid enkätundersökningar jämfört med intervjuer (Bryman 

och Bell, 2013, sida 249). Därför är det extra viktigt att vidta åtgärder för att minska bortfallet 
när det kommer till enkäter. Av den orsaken hölls antalet frågor i enkäten ned för att undvika 

enkättrötthet och av samma anledning hölls frågorna även korta och koncisa (Bryman och 
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Bell, 2013, sida 246). I början av enkäten skrevs ett kort introduktionsbrev för att öka 

sannolikheten att de som nåddes av enkäten svarade på den (Bryman och Bell, 2013, sida 
249). När det kom till att designa enkäten användes verktyget Google Formulär. Detta är ett 

digitalt verktyg som underlättade utformningen av enkäten och själva layouten, vilket också är 
en viktig del till att försöka minska det interna bortfallet (Bryman och Bell, 2013, sida 246). 

Öppna frågor i enkäten undveks då det kan leda till ett större internt bortfall (Bryman och 

Bell, 2013, sida 247). Genom att använda Google Formulär var det även möjligt att ha 
obligatoriska frågor, vilket förhindrade obesvarade frågor.  

 

4.4 Utformning	

4.4.1 Enkätutformning	

Utformningen av enkäten baserades på analysmodellen, se Figur 2. Enkäten i sin helhet går 

att finna i Bilaga 1. Några av frågorna i enkäten introducerades med en kort text för att 
antingen förklara vad frågorna var avsedda för eller för att säkerställa att respondenterna 

förstod innebörden i frågan. Enkäten utformades framförallt med slutna frågor, vilket innebar 
att respondenterna svarade på frågorna genom att välja bland olika förvalda svarsalternativ. 

Detta underlättade även kvantifieringen av datan.   
 

De första frågorna var till för att exkludera de respondenter som inte var relevanta för denna 

studie, det vill säga de som inte hade ett premiepensionssparande samt de som redan var 
pensionärer. Frågorna i enkäten delades sedan upp i olika delar som behandlade olika 

områden av vad som skulle undersökas. I början ställdes frågor relaterade till de oberoende 
variablerna i analysmodellen. De första frågorna behandlade variablerna: kön, ålder, antal år i 

arbetslivet, inkomst, finansiell förmåga och erfarenhet av finansiella marknader. För att 
undersöka om det fanns ett samband mellan finansiell förmåga och om individen gjort ett 

aktivt premiepensionsval eller har kvar AP7 Såfa, behövdes frågor som mätte respondenternas 
finansiella förmåga. Frågorna som användes var de tidigare nämnda frågorna som 

Finansinspektionen använde i sin undersökning (Almenberg och Widmark, 2011). En av dessa 

byttes dock ut mot en av de tre frågorna som Lusardi och Mitchell (2011b) utformat då denna 
fråga ofta används i samband med att mäta finansiell förmåga.   

 
Erfarenhet av finansiella marknader delades upp i tre delar som undersökte individens 

erfarenhet av finansmarknaden: investerar i aktier, äger fonder och har ett privat sparande till 
pensionen. Detta för att undersöka om det fanns ett samband mellan en individs erfarenhet av 

finansiella marknader och ifall de har valt egna premiepensionsfonder eller inte. För att 

undersöka om individerna hade ett privat sparande till pensionen angavs flera sparalternativ 
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som Pensionsmyndigheten nämnt som de vanligaste, se Avsnitt 2.1.2. I slutet på denna del 

kom frågan som separerade respondenterna i två grupper: de som hade valt egna 
premiepensionsfonder och de som hade kvar AP7 Såfa. Beroende på respondenternas svar 

fick de svara på olika följdfrågor relaterade till det val de gjort.  
 

Då syftet med studien bland annat är att undersöka bakomliggande beteendeekonomiska 

biases gällande individens val inom premiepensionen ställdes även frågor som var till för att 
identifiera dessa biases hos respondenterna. De som hade kvar AP7 Såfa fick bland annat 

svara på vad som var de största orsakerna till att de inte hade valt egna premie-
pensionsfonder. De förutbestämda svarsalternativen togs fram baserat på referensramen, 

egna erfarenheter och återkoppling från pilotstudien, se Avsnitt 4.4.2. Respondenterna fick 
även svara på två frågor relaterade till risk. De risknivåerna som presenterades i frågorna 

utformades enligt hur de presenteras vid valet av premiepensionsfonder. Syftet med dessa 

frågor var att jämföra svaren på de båda frågorna och se om de stämde överens med varandra, 
då det är intressant att undersöka om de själva skulle valt den risken som de tror att AP7 Såfa 

har. Sista frågan angående hävstång var till för att undersöka hur informerade samt 
intresserade respondenterna var gällande den fond de valt. De respondenterna som angav att 

de själva valt premiepensionsfonder fick svara på frågor som var utformade för att undersöka 
vilka val de gjort och vad de baserade dessa val på.  

 
De som angav att de valt egna premiepensionsfonder fick svara på frågor angående fondvalen, 

vad som var viktigast, antal fonder, risknivåer och fondtyper. De fick även svara på frågor mer 

specifik inriktade på vikten av historisk avkastning samt fondavgiften vid val av premie-
pensionsfonder. Vid frågorna om risknivåer och fondtyper baserades svarsalternativen på de 

alternativ som pensionsspararen möter vid val av premiepensionsfonder.  De resterande 
frågornas svarsalternativ baserades åter på referensramen, egna erfarenheter och 

återkoppling från pilotstudien, se Avsnitt 4.4.2.  
 

Slutligen fick båda grupperna svara på om de ansåg att det fanns för många 

premiepensionsfonder, då bland annat Sörensson (2013) har uttryckt att det finns för många 
fonder inom premiepensionen. Det ansågs därmed intressant att undersöka om åsikterna om 

antalet premiepensionsfonder skilde sig åt mellan de som hade AP7 Såfa och de som hade valt 
egna fonder.  

 

4.4.2 Pilotstudie	

För att säkerhetsställa kvaliteten på enkäten genomfördes ett antal pilotstudier innan den 

större undersökningen (Bryman och Bell, 2013, sida 205). Detta är särskilt viktigt vid en 
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enkätundersökning då det inte går att märka tänkbara problem med enkäten förrän den 

kommer tillbaka (Bryman och Bell, 2013, sida 276). Vid urvalet till pilotstudien användes ett 
så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2013, sida 204) fungerar utmärkt 

till en pilotstudie. Ett antal personer valdes ut och dessa fick sedan inte delta i den officiella 
studien, enligt de riktlinjer som anges av Bryman och Bell (2013, sida 205). Pilotstudien 

gjordes framförallt för att undersöka hur respondenterna uppfattade enkätfrågorna och dess 

olika svarsalternativ (Bryman och Bell, 2013, sida 205). Efter att deltagarna hade svarat på 
enkäten skedde återkoppling med var och en av respondenterna, vilket resulterade i att ett 

antal ändringar gjordes. Några frågor omformulerades så att de blev tydligare och ett antal 
frågor fick fler svarsalternativ  

 

4.5 Analysmetod	

Samtliga statistiska undersökningar som presenteras nedan utfördes i det statistiska 

programmet SPSS. 
 

4.5.1 Variabler	

I denna studie används endast en beroende variabel och åtta oberoende variabler, se Bilaga 2 
för kodning av variablerna. Den beroende variabeln i denna studie är en binär variabel 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Antingen har individen valt egna fonder till premiepensionen 

eller så har individen valt att ha kvar förvalsalternativet AP7 Såfa. På grund av detta har den 
beroende variabeln kodats om till en dummyvariabel, där 1 betyder att individen har valt egna 

fonder och 0 betyder att individen inte har valt egna fonder till premiepensionen och därmed 
har kvar förvalsalternativet AP7 Såfa.   

 
Av de oberoende variablerna har ett fåtal kodats om till dummyvariabler. Dummyvariabler är 

oberoende variabler som är binära (Djurfeldt och Barmark, 2009). De variabler som har 
kodats om till dummyvariabler är: kön, investerar i aktier, äger fonder och privat sparande till 

pensionen. “Man” kodades om till 1 och “Kvinna” kodades om till 0. Frågan som behandlade 

om respondenterna hade ett eget privat sparande till pensionen i enkäten innehöll flera olika 
svarsalternativ och där kodningen blev 1 ifall de uppgav att de hade ett eller flera av de olika 

alternativen och 0 ifall de svarade “Nej”. På de övriga nämnda variablerna kodades “Ja” om 
till 1 och “Nej” om till 0.   Finansiell förmåga är en variabel som mäts på ordinalskala, det vill 

säga ju högre värde desto bättre, dock är inte skillnaden mellan värdena betydelsefulla 
(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2003). Beroende på hur många rätt respondenterna fick 

på de sju frågor som var till för att mäta deras finansiella förmåga, fick de en siffra mellan 0 
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till 7, där siffran motsvarar hur många rätt de fick på frågan. De resterande variablerna var 

kontinuerliga variabler och kodades således inte om utan erhöll den siffran som uppgavs. 
 

4.5.2 Multivariat	analys	

Då syftet med denna studie bland annat var att undersöka samband mellan en individs 
egenskaper och dess val när det kommer till om de har valt egna premiepensionsfonder eller 

har kvar AP7 Såfa användes en logistisk regression. Logistisk regression används i de fall då 

den beroende variabeln är binär (Djurfeldt och Barmark, 2009), vilket stämmer överens med 
denna studies beroende variabel. Det är även möjligt att använda sig av en linjär 

regressionsanalys när den beroende variabeln endast kan anta två värden, dock utformar en 
logistisk regressionsanalys dessa sannolikheter bättre än vad en linjär regressionsanalys 

skulle göra (Stock och Watson, 2011, sida 423). Vid en logistisk regression definieras 
funktionen som nedan: 

 
 

ln #
1 − # = '( + '*+* + ',+, + ⋯+ '.+. 

 

Där den beroende variabeln är den naturliga logaritmen av oddset för att ha valt egna fonder 
(Djurfeldt och Barmark, 2009). Värt att nämna är att i statistiska sammanhang tolkas odds 

inte på samma sätt som det tolkas inom exempelvis betting. Utan det tolkas istället som 

motsatsen, där ett högt odds istället ökar sannolikheten för att en händelse ska inträffa (ibid.). 
 

Vid en logistisk regression i SPSS redovisas inte den naturliga logaritmen av oddset (Bjerling 
och Ohlsson, 2010). Utan det som SPSS redovisar är β-koefficienterna för de oberoende 

variablerna. β-koefficienterna anger hur mycket det logaritmerade oddset för att händelsen 
ska inträffa förändras när de oberoende variablerna var för sig ökar med en enhet (Djurfeldt 

och Barmark, 2009). Vid användning av dummyvariabler tolkas dock β-koefficienterna något 
annorlunda. De jämför istället de som är kodade 1 med de som är kodade 0 och β-

koefficienterna beskriver istället hur mycket högre det förväntade värdet på det logaritmerade 

oddset är för dem som är kodade 1. β-koefficienten kan antingen vara positiv eller negativ. Är 
den positiv visar det på samvariation mellan den oberoende variabeln och den logaritmerade 

beroende variabeln. Är koefficienten däremot negativ pekar detta på att sambandet är 
negativt (Djurfeldt och Barmark, 2009). Konstanten, β0 i funktionen, är det värde som det 

logaritmerade oddset har när de beroende variablerna är lika med noll (ibid.).  
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Vid en logistisk regression med SPSS redovisas signifikansnivån för de olika β-koefficienterna. 

Signifikansnivån anger sannolikheten för att β-koefficienten även stämmer överens med hela 
populationen, givet att urvalet var slumpmässigt (Bryman och Bell, 2013, sida 363). Dock var 

inte denna studies urval slumpmässigt vilket gör att urvalsmetoden går att kritisera. I studien 
användes en signifikansnivå på 95 procent, vilket betyder att p-värdet för en oberoende 

variabel ska understiga eller vara lika med 0,05 för att vara signifikant i denna studie. Är den 

över 0,05 betyder det att β-koefficienten likaväl kan vara 0 och att effekten kan bero på en 
slumpmässig variation i datamaterialet (Djurfeldt m.fl., 2003).  

 
Vid en logistisk regression med SPSS redovisas bland annat två mått: Cox & Snells och 

Nagelkerke R2. Den senast nämnda används oftast då den mest representerar den linjära 
regressionens förklaringsgrad, R2 (Djurfeldt och Barmark, 2009). Det går dock inte att säga 

att Nagelkerke R2 mäter detsamma som förklaringsgraden, utan Nagelkerke R2 tolkas som hur 

användbara de oberoende variablerna är för att predicera den logaritmerade beroende 
variabeln (Bewick, Cheek och Ball, 2005). Måttet varierar mellan 0 och 1 och kan tolkas som 

att desto högre grad desto bättre (Djurfeldt och barmark, 2009). Ett annat mått som redovisas 
vid en logistisk regression med SPSS är klassificeringsgraden (percent correct predicted). Den 

beskriver till hur stor del de oberoende variablerna gör att modellen förutsäger rätt 
logaritmerade beroende variabel och även här gäller det att ju högre grad desto bättre 

(Djurfeldt och Barmark, 2009). Måttet chi-square talar om ifall den nya modellen, som 
innehåller alla oberoende variabler, är “bättre” än den ursprungliga modellen där inga 

oberoende variabler ingår (Djurfeldt och Barmark, 2009). Det vill säga att det inte enbart är 

slumpen som förklarar sambanden i modellen. Chi-square måttet erhålls med en 
signifikansnivå, där ett värde under eller lika med 0,05 antyder att minst en av de oberoende 

variablerna har ett samband med den beroende variabeln (Bjerling och Ohlsson, 2010).  
 

4.5.3 Multikollinearitetsanalys	

För att öka tillförlitligheten för den logistiska regressionsmodellen undersöktes om det fanns 
multikollinearitet mellan några av de oberoende variablerna (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

Multikollinearitet kan förklaras som samvariation mellan de oberoende variablerna eller att 

två eller flera av de oberoende variablerna är högt korrelerade med varandra (Bjerling och 
Ohlsson, 2010). Vid en logistisk regression blir detta ett problem då det inte går att särskilja 

effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln (Djurfeldt och Barmark, 
2009). Det blir därmed svårare att få statistisk signifikans för en oberoende variabel.  

 
För att undersöka samvariationen mellan de oberoende variablerna användes först en 

korrelationsmatris som visade värdet på Spearman’s rho (Bryman och Bell, 2013, sida 357). 
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En korrelationsmatris visar endast parvisa samvariationer mellan de oberoende variablerna 

och kan vara ett värde mellan -1 och 1 (Djurfeldt och Barmark, 2009). Där det råder en perfekt 
korrelation mellan två variabler om värdet är 1 eller -1 och ett värde över 0,7 visar på en hög 

korrelation som kan skapa problem för den logistiska regressionsmodellen (ibid.). 
 

Då en korrelationsmatris endast visar sambandet mellan två oberoende variabler undersöktes 

även VIF-faktorerna (Variance Inflation Factors) för de oberoende variablerna. Detta är en 
typ av kollinearitetsdiagnos som visar samband mellan en oberoende variabel och en grupp av 

oberoende variabler (Djurfeldt och Barmark, 2009). Dock är det inte optimalt att använda sig 
av VIF vid en logistisk regression då VIF-värden bygger på förklaringsgraden (Allison, 1999) 

och som tidigare nämnts finns det inget exakt mått som exakt representerar förklaringsgraden 
vid logistiska regressioner. 

 

Värdet på VIF-faktorn kommer att vara 1 när multikollinearitet i modellen saknas och 
kommer att öka i värde ju högre korrelationen är mellan de oberoende variablerna (Djurfeldt 

och Barmark, 2009). Enligt Djurfeldt m.fl. (2003) varierar rekommendationerna kraftigt för 
vilket värde på VIF-faktorn som går att tolerera, men många författare uppger att värdet inte 

bör överstiga 2,5. Överstigs denna gräns kan multikollinearitet skapa problem vid den 
logistiska analysen. Om det visade sig att någon av de oberoende variablerna i denna studie 

hade en hög korrelation med varandra och även hade ett högt VIF-värde exkluderades den 
variabel som hade högst korrelation med de övriga oberoende variablerna från den logistiska 

regressionen.  

 

4.5.4 ROC-kurvanalys	

För att utvärdera modellen utfördes en ROC-kurvanalys (receiver operating characteristic-

curve). ROC-kurvan är en metod för att avgöra den logistiska regressionens diagnostiska 
förmåga (Gröndahl, 2015). Vid en sådan analys presenteras ROC-kurvan i ett diagram, med 

sensitivitet på y-axeln och specificiteten på x-axeln (ibid.). Sensitivitet anger sann positiv 
svarsfrekvens och specificiteten anger falsk positiv svarsfrekvens. I detta fall motsvarar ett 

sant positivt resultat att testet har visat att individen har valt egna premiepensionsfonder och 

så även var fallet. Falskt positivt resultat motsvarar att testet har visat att individen har valt 
egna premiepensionsfonder trots att det i själva verket har kvar AP7 Såfa. ROC-kurvan skapas 

sedan genom att SPSS plottar sann positiv svarsfrekvens mot falsk positiv svarsfrekvens i ett 
diagram (Gröndahl, 2015). I diagrammet presenteras även ett diagonalt streck, där en ROC-

kurva som inte skiljer sig från det diagonala strecket visar att modellen i den här studien inte 
är kapabel till att skilja de med egna fonder från de som valt AP7 Såfa (Gröndahl, 2015). 

Diagrammet kan tolkas som att ju högre upp i vänstra hörnet ROC-kurvan befinner sig desto 
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bättre diagnostisk förmåga har modellen. Det presenteras även ett värde på denna area som 

bildas under kurvan och detta värde varierar mellan 0,5 och 1. Ett värde på 0,5 visar att den 
logistiska regressionen inte klassificerar de två grupperna bättre än vad slumpen skulle gett 

för resultat och ett värde på 1 redogör för den perfekta modell som skiljer de som valt egna 
fonder mot de som har kvar AP7 Såfa. En area på över 0,8 anger att metoden har en bra 

diagnostisk förmåga (ibid.).  

 

4.6 Kvalitetsaspekter	
Enligt Bryman och Bell (2013, sida 170) är det viktigt att säkerhetsställa kvaliteten i en 
kvantitativ undersökning och detta görs utifrån studiens reliabilitet och validitet. 

 

Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i studiens mätning (Bryman och Bell, 2013, sida 170). 
Med detta menas att studien ska vara replikerbar. Resultatet ska bli detsamma, oavsett vem 

som utför dem, om mätningarna skulle utföras på nytt. Då denna studie karaktäriseras av ett 
icke-sannolikhetsurval är det troligt att resultatet inte skulle bli detsamma om 

undersökningen utfördes på nytt. Därmed kan studiens reliabilitet ifrågasättas. För att öka 
reliabiliteten fick de som ingick i studiens pilotstudie svara på enkäten några dagar senare, 

där resultatet blev att de gav i princip identiska svar som vid första tillfället. Detta pekar på att 

svaren är tillförlitliga och därmed att reliabiliteten är god (Bryman och Bell, 2013, sida 171). 
 

Studiens validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Med intern validitet menas om 
det som mäts i studien verkligen var det som avsåg att mätas (Bryman och Bell, 2013, sida 

171). De frågor som avsåg mäta respondenternas finansiella förmåga är frågor som är hämtade 
från tidigare gjorda forskningsstudier, vilket ökade studiens interna validitet. Då enkäten även 

innehöll frågor som inte hämtats från tidigare forskning genomfördes en validering av 

enkätfrågorna. Detta utfördes genom ett antal pilotstudier som var till för att undersöka i 
vilken utsträckning frågorna i enkäten mätte det de avsåg att mäta (Bryman och Bell, 2013, 

sida 173). Det gick till så att varje respondent blev intervjuad efter att pilotstudien genomförts 
för att undersöka om frågorna syftade till det de avsåg att undersöka. Utefter de kommentarer 

som tillhanda gavs efter pilotstudierna gjordes ett antal förändringar på enkäten.  
 

Med extern validitet menas att resultatet ska gå att generalisera utöver de respondenter som 
ingår i studien (Bryman och Bell, 2013, sida 64). Målet med en kvantitativ studie är oftast att 

det ska gå att generalisera resultatet, dock använder denna studie sig även av ett snöbollsurval 

vilket gör det svårare att generalisera resultatet. För att uppfylla validitetskravet måste dock 
reliabilitetskravet uppfyllas (Bryman och Bell, 2013, sida 176).  
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4.7 Etiskt	förhållningssätt	
Det är viktigt att förhålla sig till etiska forskningsprinciper när det kommer till 

undersökningar som denna (Bryman och Bell, 2013, sida 136). Reglerna är till för de individer 
som deltar i studien och brukar beröra anonymitet, integritet, frivillighet och konfidentialitet. 

Vetenskapsrådet (2002) har kommit fram till fyra huvudkrav som behandlar dessa regler vad 
gäller etiska forskningsprinciper. Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och det är dessa som studien ämnar följa. 
 

4.7.1 Informationskravet	

Informationskravet handlar om att individer som deltar i en studie ska informeras om syftet 
med studien, de olika stegen i processen och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 

2002). Vid enkätundersökningen stod studiens syfte och hur själva studien var utformad 

längst upp på enkäten. Det stod även att det var frivilligt att delta i undersökningen. Därmed 
kan informationskravet anses vara uppfyllt.  

 

4.7.2 Samtyckeskravet	

Enligt samtyckeskravet bestämmer individerna som deltar i en studie själva över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Som tidigare nämnts informerades respondenterna 
längst upp på enkäten att deltagandet i studien var frivilligt. Där stod det även att deltagarna 

när som helst kunde avbryta sin medverkan och att om så var fallet så skulle inte deras svar 
komma med i studien. De informerades också om att genom att svara på enkäten godkände de 

att deras svar användes till att besvara studiens frågeställningar.  Samtyckeskravet kan 

därmed anses vara uppfyllt. 
 

4.7.3 Konfidentialitetskravet	

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som samlas in om deltagarna, samt deras 
personuppgifter skall behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sätt som gör att 

utomstående inte har tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 
konfidentialitetskravet begärdes varken namn eller andra personliga uppgifter som skulle 

kunna göra det möjligt att räkna ut vem personen i fråga var och därmed var respondenterna 

helt anonyma. Svarsresultaten som erhölls via enkätundersökningen förvarades även på ett 
sådant sätt så att obehöriga inte kunde komma åt resultatet.   
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4.7.4 Nyttjandekravet	

Nyttjandekravet säger att den insamlade informationen om deltagarna endast får användas 

för den tänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002). Därmed kommer den insamlade data endast 
att användas för denna studie, vilket även stod skrivet på den utlämnade enkäten. 

 

4.8 Källkritik	
Enligt Bryman och Bell (2013, sida 130) är det viktigt att undvika användning av icke-

originalkällor, på grund av att det är en tolkning av originalkällan, vilket i sin tur gör att den 
möjligtvis kan sakna pålitlighet. Av den orsaken har vi valt att till största möjliga utsträckning 

gå till den ursprungliga källan vid hämtning av information. För att hitta relevant och aktuell 
information har vi försökt undvika källor som är för gamla på grund av att det finns en risk att 

de i dagsläget saknar relevans. När det kommer till inhämtning av teorier har vi gjort vårt 

yttersta till att hitta dess ursprung, vilket då även har lett till att vi trots allt har en del äldre 
källor. Men detta anser vi inte drar ner tillförlitligheten för denna studie utan tvärtom istället 

ökar tillförlitligheten, eftersom dessa källor lagt grunden för beteendeekonomisk forskning. 
När det kommer till tidigare studier som har gjorts och statistik har vi dock försökt hitta så 

nya som möjligt för att få aktuell forskning och data inom området. Den litteratur som 
använts i denna studie bestod till stor del av engelska texter som översattes till svenska, vilket 

kan ha lett till misstolkningar av oss som författare. Dock känner vi oss någorlunda säkra på 

det engelska språket och vi har dessutom kunnat diskutera det sinsemellan om några 
oklarheter med översättningar har uppstått.   
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5 Resultat	

Totalt erhölls 204 svar på enkäten, på grund av internt bortfall kunde dock enbart 172 svar 
användas. Det interna bortfallet anses däremot inte vara något problem då anledningarna var 

att respondenterna uppgav att de var pensionärer eller att de inte hade ett premie-
pensionssparande, vilket innebar att de inte behövde svara på fler frågor då de inte var 

relevanta för denna studie. Av de 172 svaren var 42 stycken män och 130 stycken kvinnor, och 
av de 172 respondenterna uppgav 26,7 procent att de hade förvalsalternativet AP7 Såfa. 

 

5.1 Sambandet	mellan	de	oberoende	variablerna	och	den	

beroende	variabeln		

Den deskriptiva data för de oberoende variablerna i relation till den beroende variabeln 

presenteras i Tabell 1.  
 

Av de män som deltog i enkätundersökningen, angav 23,8 procent att de hade kvar 
förvalsalternativet AP7 Såfa. Motsvarande andel för kvinnor var 27,7 procent. Den 

genomsnittliga åldern för de som hade kvar AP7 Såfa var 31,7 år och genomsnittligt år i 

arbetslivet var 10,1 år. Detta var lägre jämfört med de som hade valt egna fonder där 
genomsnittsåldern var 44,7 år och genomsnittligt år i arbetslivet var 23,6 år. Av de som valt 

egna fonder var det större andel som hade en lön över 40 000 kr, jämfört med de som hade 
kvar AP7 Såfa. Medelvärdet för den finansiella förmågan var en aning högre hos de som hade 

valt egna fonder, där de fick i genomsnitt 5,7 rätt av 7 frågor. De som har AP7 Såfa fick i 
genomsnitt 5,6 rätt på frågorna.  Det var dock en högre andel som hade 7 rätt bland de som 

valt egna fonder jämfört med de som hade kvar AP7 Såfa. I Bilaga 3 redovisas resultatet för 

fördelningen av andel rätt per fråga gällande finansiell förmåga.  
 

Det var en större procentandel som uppgav att de handlade med aktier på fritiden hos de som 
valt egna fonder, medan det i princip inte var någon skillnad mellan de båda grupperna när 

det kom till att äga egna fonder utöver premiepensionsfonder. Av de som hade valt egna 
fonder var det 97,7 procent som uppgav att de hade ett privat sparande till pensionen, vilket 

var högre jämfört med de som har valt att ha kvar AP7 Såfa där det endast var 87,0 procent 
som uppgav detta. Alternativet med högst svarsfrekvens hos båda grupperna när det kom till 

hur de sparade privat var att de använde sig av ett ISK-konto.  
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Tabell 1: Resultat över de oberoende variablerna 

Oberoende variabler 

 AP7 Såfa Egna fonder Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Kön      

Mana)  10 23,8 % 32 76,2 % 42 24,4 % 

Kvinnab)  36 27,7 % 94 72,3 % 130 75,6 % 

Ålderc)  31,7 8,7 44,6 10,7 41,2 11,7 

Antal år i arbetslivetc)  10,1 9,5 23,6 11,6 20,0 12,7 

Inkomst       

0-10 000 kr  4 8,7 % 2 1,6 % 6 3,5 % 

10 001-20 000 kr  4 8,7 % 3 2,4 % 7 4,1 % 

20 001-30 000 kr  16 34,8 % 31 24,6 % 47 27,3 % 

30 001-40 000 kr  17 37,0 % 52 41,3 % 67 39,0 % 

40 001-50 000 kr  4 8,7 % 19 15,1 % 28 16,7 % 

50 001 kr-  1 2,2 % 19 15,1 % 17 9,9 % 
Finansiell förmågac)  5,6 1,3 5,7 1,1 5,7 1,2 

0 rätt  1 2,2 % 0 0,0 % 1 0,6 % 

1 rätt  0 0 % 1 0,8 % 1 0,6 % 

2 rätt  1 2,2 % 1 0,8 % 2 1,2 % 

3 rätt  0 0,0 % 4 3,2 % 4 2,3 % 

4 rätt  4 15,2 % 11 8,7 % 15 8,7 % 

5 rätt  9 19,6 % 24 19,0 % 33 19,2 % 

6 rätt  24 52,2 % 56 44,4 % 80 46,5 % 

7 rätt  7 15,2 % 29 23,0 % 36 20,9 % 

Investerar i aktierc)  31 67,4 % 102 81,0 % 134 77,9 % 

Äger fonderc)  41 89,1 % 112 88,9 % 153 88,6 % 
Om ”Ja”, hur ofta ser du över 
dina fonder? 

 
      

Minst en gång per dag  6 14,6 % 10 8,9 % 16 10,5 % 

Minst en gång i veckan  7 17,1 % 26 23,2 % 33 21,6 % 

Minst en gång i månaden  18 43,9 % 37 33,0 % 55 36,0 % 

Minst en gång per år  8 19,5 % 33 29,5 % 41 26,8 % 

Mindre än en gång per år  2 4,9 % 6 5,4 % 8 5,2 % 

Privat sparande till pensionenc)d)e)  42 87,0 % 123 97,7 % 165 96,0 % 

Sparkonto  11 23,9 % 34 27,0 % 45 26,2 % 

Amorterar på bolån  11 23,9 % 49 38,9 % 60 34,8 % 

ISK-konto  37 80,4 % 87 69,8 % 124 72,1 % 

Kapitalförsäkring  11 23,9 % 40 31,7 % 50 29,1 % 
Annat  2 4,3 % 24 19,0 % 26 15,1 % 
a) Antal och andel av de män som var med i undersökningen. 
b) Antal och andel av de kvinnor som var med i undersökningen. 
c)Medelvärde och standardavvikelse. 
d)Antal och andel av de som har uppgett att de har ett privat sparande till pensionen. 
e) Flervalsalternativ. 
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5.1.1 Multikollinearitetsanalys	

Innan den logistiska regressionen genomfördes undersöktes de oberoende variablernas 

multikollinearitet, genom användning av en korrelationsmatris. Tabell 2 visar korrelationen 
mellan de oberoende variablerna. 

 

Tabell 2: Korrelationsmatris 

**. 0,01 signifikansnivå (tvåsidigt test) 
*. 0,05 signifikansnivå (tvåsidigt test) 
 
Korrelationsmatrisen antyder på multikollinearitet mellan ålder och antal år i arbetslivet. 

Dessa var de enda oberoende variablerna som hade en korrelation över 0,7–0,8, vilket 

innebar att vi blev uppmärksammade på att multikollinearitet kan föreligga mellan dessa två 
variabler. För att undersöka multikollineariteten närmare undersöktes även VIF-värdena för 

de oberoende variablerna, se Tabell 3. 
 

Tabell 3: VIF-värden 

Oberoende variabler  VIF 
Kön  1,137 
Ålder  15,701 
Antal år i arbetslivet  15,065 
Inkomst  1,169 
Finansiell förmåga  1,197 
Investerar i aktier  1,042 
Äger fonder  1,033 
Privat sparande till pensionen  1,000 

 

 
Som väntat var det variablerna ålder och antal år i arbetslivet som hade värden över 2,5, vilket 

var den gräns som tidigare författare (Djurfeldt och Barmark, 2009) angivit som kritiskt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Kön        

2. Ålder -0,113       

3. Antal år i arbetslivet -0,063 0,954**      

4. Inkomst -0,028 0,309** 0,283**     

5. Finansiell förmåga -0,255** 0,080 0,025 0,182*    
6. Investerar i aktier 0,009 -0,013 -0,033 0,027 0,122   

7. Äger fonder -0,145 0,061 0,035 0,039 -0,011 -0,054  

8. 
Privat sparande till 
pensionen 

-0,088 0,151* 0,083 0,149 0,078 0,103 0,021 
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värde. Detta ansågs som logiskt då det går att anta att ålder och antal år i arbetslivet bör ha en 

stark koppling. Ju längre en person befunnit sig i arbetslivet desto äldre bör personen vara.  
 

Vid valet av vilken av dessa två variabler som skulle exkluderas i modellen, för att undvika 
problem med multikollinearitet, undersöktes vilken av dem som hade lägst korrelation med 

de övriga oberoende variablerna. Detta visade sig vara antal år i arbetslivet och därför 

exkluderades ålder från modellen. 
 

5.1.2 Multivariat	analys	

För att ta reda på om det fanns ett samband mellan denna studies oberoende variabler och om 
individen hade valt egna fonder eller hade kvar AP7 Såfa genomfördes en logistisk 

regressionsanalys. Innan den logistiska regressionen genomfördes gjordes det antaganden om 
vilket samband de oberoende variablerna borde ha med den beroende variabeln. Dessa 

antaganden gjordes med hjälp av tidigare forskning på området, se Avsnitt 3.1. Enligt 
analysmodellen, se Avsnitt 3.3, antogs samtliga oberoende variablerna förutom kön ha en 

positiv påverkan på sannolikheten att en individ hade valt egna premiepensionsfonder, se 

tabell 4.  Nedan presenteras resultatet av den logistiska regressionsanalysen mellan studiens 
oberoende variabler och den beroende variabeln, se Bilaga 2 för kodning av de oberoende 

variablerna.  
 

Tabell 4: Logistisk regressionsanalys 
  Förutsagda 

samband b-koefficient  P-värde 
      
1. Kön - 0,550  0,301 
2. Antal år i arbetslivet + 0,119 *** 0,000 
3. Inkomst + 0,413 * 0,045 
4. Finansiell förmåga + -0,155  0,396 
5. Investerar i aktier + 1,285 * 0,018 
6. Äger fonder + 0,009  0,989 
7. Privat sparande till pensionen + 0,732  0,498 

      
 Konstant  -2,326 * 0,030 
 Modellens Chi-två  60,305 *** 0,000 
 Percent correct predicted  83,7%   
 Nagelkerke R2  0,428   

*** = p < 0,001 
** = p < 0,01 
* = p < 0,05 
 

Den enda oberoende variabeln som inte stämde överens med det som tidigare förutsågs var 

kön och finansiell förmåga. Kön visade sig istället ha en positiv påverkan på sannolikheten att 
ha valt egna premiepensionsfonder, medan finansiell förmåga visade sig ha en negativ 

påverkan. Dock var båda variablerna inte signifikanta, vilket betyder att β-koefficienterna 
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likaväl kunde varit 0. Därmed ska det inte läggas allt för stor vikt vid att sambanden visade sig 

vara positivt respektive negativt.  
 

Signifikansnivån på modellens Chi-två visar att åtminstone en av de oberoende variablerna 
har ett samband med den beroende variabeln. Modellens Nagelkerke R2 uppgick till 0,428 och 

klassificeringsgraden var 83,7 procent vilket är relativt högt.  

   
I Tabell 4 presenteras bland annat de oberoendes β-koefficienter och deras signifikansnivå. 

Resultatet visar att antal år i arbetslivet, inkomst och om individen investerade i aktier på 
fritiden hade en signifikant påverkan på om en individ valde egna fonder till 

premiepensionen. Ju längre en individ hade befunnit sig i arbetslivet desto högre var 
sannolikheten för att individen valt egna fonder till premiepensionen. Även inkomstnivån 

hade en positiv påverkan på sannolikheten att en individ hade valt egna premie-

pensionsfonder. Om individen investerade i aktier på fritiden ökade även det sannolikheten 
att individen valde egna fonder till premiepensionen. Vi valde även att göra en logistisk 

regressionsanalys med variabeln ålder istället för antal år i arbetslivet och resultatet blev då 
att ålder också var signifikant, se Bilaga 4.  

 
Även konstanten var signifikant skild från 0. De övriga oberoende variabler visade sig inte ha 

ett signifikant samband med om individen har valt egna fonder till premiepensionen eller 
inte.  

 

5.1.3 ROC-kurvanalys	

Figur 3 visar resultatet av ROC-kurvan från SPSS. Arean under kurvan var 0,846 med ett 95 
procentigt konfidensintervall (0,778; 0,915), vilket innebär att modellen har bra diagnostisk 

förmåga. Arean var även signifikant skild från 0,5 då p-värdet var 0,000. Detta betyder att 
den logistiska regressionen urskiljer de individer som valt egna premiepensionsfonder mot de 

som hade kvar AP7 Såfa signifikant bättre än vad slumpen hade gjort.   
 

Tabell 5: ROC 

Area Standardfel 
Asymptotic 
signifikans 

Asymptotic 95 % Confidence 
Interval 

Lower bound 
Upper 
bound 

0,846 0,035 0,000 0,778 0,915 
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                                              Figur 3: ROC-kurva 

 

5.2 Inaktivitet	vid	premiepensionsval	

De som angav att de hade kvar AP7 Såfa fick svara på frågor relaterade till varför de valt att 
inte byta från förvalsalternativet. Svaren på frågan “Vilka är de största anledningarna till att 

du har förvalsalternativet AP7 Såfa?” presenteras nedan i figur 4.   
 

 

               Figur 4: Anledningar till att ha kvar AP7 Såfa 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
Vet	inte
Annat	

Mitt	sparade	kapital	är	för	litet	för	att	ett	…
Fanns	inte	tillräckligt	med	information

Känner	mig	osäker	på	min	egna	förmåga	…
Vågar	inte	byta	av	rädsla	att	egna	valet	…

Jag	blev	överväldigad	av	alla	olika	…
På	grund	av	ointresse

Litar	på	att	pensionsmyndigheten	har	…
Historiskt	sett	har	AP7	Såfa	gått	bra
AP7	Såfa	var	det	bästa	alternativet

Visste	inte	att	detgick	att	byta

Anledningar	till	att	ha	kvar	AP7	Såfa
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Respondenterna kunde välja flera svarsalternativ, där ett alternativ indikerade att det var ett 
aktivt val att ha kvar förvalsalternativet och resterande svar indikerade att det var ett passivt 

val. Det svarsalternativ som klassades som ett aktivt val att ha kvar AP7 Såfa valdes av 23,9 
procent, medan 76,1 procent angav svarsalternativ som indikerade att det var ett passivt val. 

Den främsta anledning till att respondenterna hade kvar AP7 Såfa uppgavs vara alternativet 

“Historisk sett har förvalsalternativet AP7 Såfa gått bra”.  Där 50 procent av respondenterna 
valde detta alternativ. Även svarsalternativen “På grund av ointresse” samt “Förvals-

alternativet AP7 Såfa var det bästa alternativet”, uppgavs av flera respondenter som anledning 
till att de inte bytt från förvalsalternativet.  

 
Respondenterna som valt AP7 Såfa fick svara på frågor relaterade till risknivån. Resultatet 

visas i tabell 6. Risknivån för AP7 Såfa är medelrisk fram tills 56 års ålder då risken sedan 

successivt sänks i och med att andelen aktiefonder sjunker och andelen räntefonder ökar. Vi 
valde att ta bort de som var 56 år och uppåt i delar av resultatet nedan eftersom dessa har en 

annan risknivå i portföljen jämfört med de som är yngre än 56 år. Dock visade det sig att det 
endast var en av respondenterna som ingick i denna grupp vilket gör att datan inte påverkades 

nämnvärt. 
 

Tabell 6: Resultat över de som har AP7 Såfa 
  Antal Andel 
Om du hade valt fonder till premiepensionen, vilken risknivå 
hade du valt? 

   

Mycket låg risk  1 2,2 % 
Låg risk  6 13,3 % 
Medelrisk  17 37,8 % 
Hög risk  15 31,1 % 
Mycket hög risk  4 8,9 % 
Vet inte  3 6,7 % 
Vilken risknivå tror du att AP7 Såfa har?    
Mycket låg risk  3 6,7 % 
Låg risk  11 24,4 % 
Medelrisk  18 40,0 % 
Hög risk  14 31,1 % 
Mycket hög risk  0 0,0 % 
Vet inte  0 0,0 % 
Hade du valt en premiepensionsfond som innehåller en 
hävstång? 

   

Ja  10 21,7 % 
Nej  13 28,3 % 
Vet inte  23 50,0 % 
Är det för många premiepensionsfonder?     
Ja  27 58,7 % 
Nej  9 19,6 % 
Vet inte  10 21,7 % 
 
Det var 0,00 procent som angav rätt svar gällande vilken risknivå Ap7 Såfa aktiefond har då 

ingen angav att risken var mycket hög. Det var 31,1 procent som trodde att fonden hade hög 
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risk, 40,00 procent som trodde det var medelrisk, 24,4 procent trodde att det var låg risk och 

6,7 procent trodde att risken var mycket låg. Om respondenten hade valt risknivå själv i 
premiepensionen uppgav endast 37,8 procent att de hade valt medelrisk. 15,5 procent hade 

valt en lägre risk medan 40 procent hade valt en högre risk. Efter genomgång av resultatet 
visade det sig att av de som hade AP7 Såfa var det ungefär hälften som trodde att AP7 Såfa 

hade samma risknivå som de själva skulle valt om de hade valt egna fonder till 

premiepensionen. Frågan “Om du hade valt egna premiepensionsfonder, hade du valt de som 
innehåller en hävstång?” svarade 28,3 procent att de inte hade gjort det. 21,7 procent angav 

att de skulle ha gjort det och 50,0 procent svarade att de inte visste. Av de som hade kvar AP7 
Såfa angav 58,7 procent att det fanns för många premiepensionsfonder.  

 

5.3 Aktivt	valda	premiepensionsfonder	

De som angav att de valt egna fonder inom premiepensionen fick svara på frågor relaterade 

till vad de grundade sin val av fonder på. När det kommer till vad som var viktigast när de 
valde egna fonder till premiepensionen valde 31,0 procent fondavgiften, se Figur 5. Det var 

17,5 procent som ansåg att den historiska avkastningen var viktigast och 15,1 procent ansåg att 
det istället var risknivån som var det viktigaste. 

 

 

Figur 5: Resultat över vad som är viktigast vid val av premiepensionsfonder 

 

I Tabell 7 presenteras resultatet över de frågor som de som valt egna fonder till 
premiepensionen fick svara på. 
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Tabell 7: Resultat över de som har valt egna premiepensionsfonder 
  Antal Andel 
Antal valda premiepensionsfonder    
1  12 9,5% 
2  11 8,7% 
3  24 19,0% 
4  26 20,6% 
5  48 38,1% 
Vet inte  5 4,0% 
Valda risknivåera)    
Mycket låg risk  4 3,2% 
Låg risk  9 7,1% 
Medelrisk  54 42,9% 
Hög risk  65 51,6% 
Mycket hög risk  15 11,9% 
Vet inte  5 4,0% 
Antal valda risknivåerb)    
1  98 81,0% 
2  20 16,5% 
3  3 2,5% 
Har historisk avkastning stor betydelse vid val av 
premiepensionsfonder? 

   

Ja  90 71,4% 
Nej  26 20,6% 
Vet inte  10 7,9% 
Om ”Ja”, varför?    
Den historiska avkastningen förutspår den framtida 
avkastningen 

 3 3,3% 

Vill undvika en premiepensionsfond som historiskt sett 
har gått dåligt 

 24 26,7% 

Vill veta hur premiepensionsfonden har klarat tidigare 
upp- och nedgångar på marknaden 

 58 64,4% 

Annat  2 2,2% 
Vet inte  3 3,3% 
Har fondavgifterna stor betydelse vid val av 
premiepensionsfonder? 

   

Ja, jag vill inte ha en för hög avgift  103 81,7% 
Ja, jag vill inte ha en för låg avgift  0 0,0% 
Nej, det spelar ingen roll  21 16,7% 
Vet inte  2 1,6% 
Valda fondtypera)    
Aktiefonder  110 87,3% 
Generationsfonder  21 16,7% 
Blandfonder  29 23,0% 
Räntefonder  20 15,9% 
Vet inte  3 2,4% 
Finns det för många premiepensionsfonder?    
Ja  59 46,8% 
Nej  56 44,4% 
Vet inte  11 8,7% 
a) Flervalsalternativ. 
b) Av de som visste vilka risknivåer de hade valt. 
 

 

När det kommer till hur många premiepensionsfonder respondenterna hade valt, var det 38,1 
procent som uppgav att de hade valt det maximala antalet fonder. Minst andel hade valt en 

och två fonder. Den vanligaste valda risknivån bland respondenterna var hög risk som valdes 
av 51,6 procent. Det var även en stor andel av respondenterna, 42,9 procent, som hade valt 

fonder med medelrisk. Endast en liten andel av respondenterna hade valt fonder med mycket 

låg risk samt låg risk där fördelningen var 3,2 procent respektive 7,1 procent. Då 
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pensionsspararna inom premiepensionen kan välja fonder från fler än en risknivå kunde 

respondenterna ange fler svarsalternativ. Av de som visste vilka risknivåer de hade valt angav 
81,0 procent att de endast valt premiepensionsfonder från en risknivå, medan 16,5 procent 

hade valt från två risknivåer och 2,5 procent hade valt från tre olika risknivåer. Av de olika 
fondtyperna som går att välja mellan till premiepensionen, uppgav de allra flesta att de hade 

valt aktiefonder, 87,3 procent. Det näst populäraste alternativet, med 23,0 procent var 

blandfonder. Det som var minst populärt var generationsfonder, 16,7 procent, och 
räntefonder, 15,9 procent. Av de som hade valt blandfonder eller generationsfonder var det 

76,2 procent som även hade valt antingen aktiefonder eller räntefonder eller båda två.  
 

Bland de som har valt egna fonder till premiepensionen var det 71,4 procent som ansåg att 
den historiska avkastningen hade stor betydelse vid val av premiepensionsfonder. Endast 20,6 

procent uppgav att det inte hade stor betydelse och 7,9 procent svarade att de inte visste. Av 

de som ansåg att den historiska avkastningen hade stor betydelse angav 64,4 procent att det 
var på grund av att de ville veta hur fonden klarat tidigare upp- och nedgångar på marknaden. 

26,7 procent svarade att det var för att de ville undvika en premiepensionsfond som historiskt 
sett hade gått dåligt och endast 3,3 procent angav att det var på grund av att den historiska 

avkastningen förutspår den framtida avkastningen. 2,2 procent angav att det var på grund av 
en annan anledning än de som fanns med i enkäten och 3,3 procent svarade att de inte visste 

varför den historiska avkastningen hade stor betydelse för dem.  
 

När det kommer till fondavgifterna uppgav majoriteten, 81,7 procent, att fondavgiften hade 

stor betydelse vid val av premiepensionsfonder på grund av att de inte ville ha en för hög 
fondavgift. Det var ingen som svarade att det berodde på att de inte ville ha en för låg 

fondavgift och 16,7 procent uppgav att det inte spelade någon roll. 1,6 procent svarade att de 
inte visste.  Av de som valt egna fonder angav 46,8 procent att det fanns för många 

premiepensionsfonder att välja bland. 
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6 Diskussion	

Samtliga mått från den logistiska regressionen tyder på att den logistiska modellen är skapligt 
användbar för att beräkna sannolikheten för att en individ har valt egna fonder till 

premiepensionen när det kommer till denna studies data. Även resultatet av ROC-kurvan 
tyder på att den logistiska modellen urskiljer de individer som valt egna premie-

pensionsfonder mot de som har kvar AP7 Såfa signifikant bättre än vad slumpen hade gjort. 
Värt att nämna är dock att modellens Nagelkerke R2 inte är bästa tänkbara och det finns 

därmed bristfällighet i hur användbara de oberoende variablerna är för att predicera ifall en 

individ har valt egna premiepensionsfonder. Nedan följer en diskussion av resultatet, vilket 
bygger på studiens analysmodell, Figur 2. 

 

6.1 Vem	premiepensionssparar	aktivt?	

Ett aktivt premiepensionssparande i denna studie avser att individen själv hade valt egna 

fonder till premiepensionen. Resultatet av den logistiska regressionsanalysen visade att det 
fanns signifikanta samband mellan ett antal av de oberoende variablerna och om individen 

hade valt egna fonder till premiepensionen. Dessa oberoende variabler var: antal år i 
arbetslivet, inkomst och om individen investerar i aktier på fritiden.  

 
Resultatet av den logistiska regressionen visade att ju längre en individ hade befunnit sig i 

arbetslivet desto högre var sannolikheten att den valt egna fonder till premiepensionen. 

Däremot var den oberoende variabeln antal år i arbetslivet högt korrelerad med ålder, vilket 
kan anses vara logiskt då de i lägre ålder sällan har haft möjlighet att arbeta lika länge som de 

med högre ålder. Då de båda oberoende variablerna, antal år i arbetslivet och ålder, var högt 
korrelerade med varandra och signifikanta i modellen var för sig, kan liknande tidigare 

studier kopplas till båda variablerna. Tidigare forskning har kommit fram till att ålder var en 
variabel som har en positiv påverkan på både pensionssparandet samt aktiviteten när det 

kommer till pensionssparandet (Madrian och Shea, 2001; Agnew m.fl., 2003; Topa m.fl., 

2012), vilket vi antar gör att individen blir mer aktiv i sitt premiepensionssparande och 
därmed väljer egna fonder. Detta stämmer överens med resultatet av vår undersökning, vilket 

visar att de som var äldre var mer sannolika att ha valt egna fonder inom premiepensionen. 
Tidigare studie inom premiepensionen visade dock att det var yngre som var mer benägna att 

spara aktivt (Engström och Westerberg, 2003), därmed skiljer sig resultatet i vår studie från 
den tidigare forskningen. Värt att nämna är dock att på grund av att regeringen uppmuntrade 

den svenska befolkningen till att välja egna premiepensionsfonder när det nya 

premiepensionssystemet infördes år 2000, kan det tänkas att det kan påverka resultatet då de 
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som då valde egna fonder nu är äldre och kanske inte hade valt fonder själva utan denna 

uppmuntran. De som är unga idag kanske hade valt egna fonder om de fått samma 
uppmuntran som den äldre generationen fick. Även faktumet att det inte var möjligt att byta 

tillbaka till AP7 Såfa när ett eget val väl gjorts, vilket dock ändrades år 2009 till att det numera 
är möjligt att byta i båda riktningar, kan ha påverkat de val premiepensionsspararna gjort.   

 

Att åldern påverkar det aktiva pensionssparandet kan förklaras av att rationella individer 
enligt livscykelhypotesen har ett negativt pensionssparande under unga år för att sedan öka 

pensionssparandet ju äldre de blir. Det kan även förklaras av att det är svårare för yngre att 
skapa en uppfattning av pensionen då de har sämre framtidsperspektiv. Eftersom pensionen 

ligger längre bort i tiden och därmed är motivationen till att pensionsspara lägre för de som är 
yngre. Ju äldre en person blir desto tydligare anser vi att pensionen bör uppenbara sig och 

därmed öka motivationen till att spara inför pensionen, därav ökar även sannolikheten för att 

välja egna premiepensionsfonder. Tidigare studie förklarar också att en anledning till att 
yngre förbereder sig mindre inför pensionen kan vara på grund av lågavlönade jobb (Malrouto 

och Xiao, 1995). Detta stämmer överens med vår logistiska regression, som visade att även 
inkomsten påverkade sannolikheten för att en individ hade valt egna fonder till 

premiepensionen.  
 

Vår undersökning visade att de med högre inkomst var mer sannolika att ha valt egna fonder 
till premiepensionen. Detta betyder att ju högre inkomst en individ har desto större är 

sannolikheten att denne är aktiv i sitt premiepensionssparande. Resultatet i vår undersökning 

stämmer överens med de tidigare studier som gjorts inom det amerikanska 401(k)-
pensionssystemet där det visat sig att inkomst har en positiv påverkan på det aktiva 

pensionssparandet och planerandet inför pensionen (Madrian och Shea, 2001; Agnew m.fl., 
2003; Topa m.fl., 2012), samt den undersökning som genomfördes på premiepensions-

systemet av Engström och Westerberg (2003). Baserat på vad tidigare studie kom fram till 
inom 401(k)-pensionssystemet kan detta förklaras av att de med lägre inkomst är mer 

medvetna om transaktionskostnader (Madrian och Shea, 2001). Dock syftar denna tidigare 

studie på köp- och säljavgifter, men då dessa typer av avgifter inte existerar inom 
premiepensionen kan detta istället kopplas till fondavgifterna. Förvalsalternativet AP7 Såfa 

aktiefond har bland den lägsta fondavgiften av de fonder som går att välja mellan inom 
premiepensionen. Att byta från AP7 Såfa innebär då i de flesta fall en högre avgift för 

pensionsspararen. Då det visat sig att de med lägre inkomst påverkas mer av 
transaktionskostnader kan detta förklara att de inte blir lika aktiva inom premiepensionen 

och istället har kvar AP7 Såfa.  
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Precis som med variabeln antal år i arbetslivet kan livscykelhypotesen även förklara varför 

inkomst var signifikant i regressionen. Då individer med lägre inkomst enligt 
livscykelhypotesen, antas låna för att kunna konsumera har de ofta ett negativt sparande. 

Sparandet ökar sedan när inkomsten stiger för att kunna behålla samma konsumtionsnivå 
även efter pensionen. I vår studie kopplas detta till att individer med lägre inkomst inte har så 

mycket pengar att placera i premiepensionsfonder vilket leder till inaktivitet och därmed har 

kvar förvalsalternativet AP7 Såfa. De med högre inkomst har mer pengar att placera i 
premiepension vilket enligt livscykelhypotesen bör leda till ett mer aktivt premiepensions-

sparande.  
 

Individens tidigare erfarenhet av aktiemarknaden visade sig också öka sannolikheten för att 
ha valt egna fonder till premiepensionen. I vår undersökning var majoriteten av de som valt 

egna premiepensionsfonder aktiva på den finansiella marknaden i form av att investera i 

aktier, vilket leder till att de bör ha mer erfarenhet av finansiella marknader. Tidigare 
forskning har visat att erfarenhet av finansiella marknader har en positiv påverkan på 

aktiviteten inom premiepensionen (Engström, 2007). I tidigare studier har det även visat sig 
att de som är mindre informerade om finansmarknaden är försiktigare när det kommer till 

placering av tillgångar (Engström, 2007). Detta skulle kunna förklara varför det var en lägre 
andel som investerade i aktier av de som hade kvar AP7 Såfa jämfört med de som valt egna 

fonder. Det kan tänkas att de som inte är aktiva på finansmarknaden blir osäkra på sin 
förmåga då de är mindre informerade, vilket reflekterades i vårt resultat där en stor andel av 

de som hade kvar AP7 Såfa uppgav att det berodde på att de kände sig osäkra på sin egen 

förmåga att välja premiepensionsfonder. Detta kan tänkas vara på grund av att de är mindre 
informerade vilket leder till att de är försiktigare när det kommer till sitt premiepensionsval 

och därmed inte byter från AP7 Såfa.   
 

6.1.1 De	icke	signifikanta	oberoende	variablerna	

Resultat från vår studie visade att somliga av de oberoende variablerna inte påverkade om 
individer hade valt egna fonder eller hade kvar AP7 Såfa. Dessa var: kön, finansiell förmåga, 

äger fonder och privat sparande till pensionen.  

 
Kön var en variabel som i tidigare forskning visat sig påverka en individs aktiva 

pensionssparande. I Sverige har det tidigare visat sig att kvinnor gör mer aktiva val inom 
premiepensionen (Engström och Westerberg, 2003), medan det i USA har visat sig vara män 

som är mer aktiva inom 401(k)-pensionssystemet (Agnew m.fl., 2003). Vår data indikerade 
istället att kön inte hade någon signifikant påverkan när det kommer till premiepensionsvalet. 

Att vår data skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att andelen män i vår studie var 
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betydligt lägre än andelen kvinnor, vilket därmed kan ha påverkat resultatet. Resultatet från 

den logistiska regressionen visar dock att sambandet var positivt med den beroende variabeln, 
vilket betyder att sannolikheten för att män hade gjort ett aktivt val var större än för kvinnor. 

Detta resultat är annorlunda jämfört med tidigare nämnda studien som gjorts i Sverige där 
det visade sig att kvinnor i större utsträckning valde egna fonder till premiepensionen 

(Engström och Westerberg, 2003). Resultatet skiljde sig även från det antagandet vi gjorde 

gällande sambandet där vi utifrån tidigare studie antog att kvinnor skulle vara aktivare. Dock 
var denna variabel inte signifikant och det bör därmed inte läggas alltför stor vikt vid att 

sambandet visade sig vara positivt.  
 

Finansiell förmåga visades inte ha en signifikant påverkan sannolikheten att en individ valt 
egna premiepensionsfonder. Detta resultat blev annorlunda från vad tidigare studier visat, där 

den finansiella förmågan visat sig påverka planerandet av pensionen (van Rooji m.fl., 2011). 

Vi kopplade detta till att det kan tänkas kräva ett mer aktivt planerande vid val av egna fonder 
inom premiepensionen jämfört med att ha kvar AP7 Såfa. Detta stämde dock inte överens 

med vårt resultat där sambandet visade sig vara negativt. Vilket betyder att ju lägre finansiell 
förmåga en individ hade desto större var sannolikheten att den hade valt egna 

premiepensionsfonder, men eftersom denna variabel inte var signifikant gick det inte att dra 
några slutsatser om variabeln. Den finansiella förmågan blev dock generellt sett hög i vår 

studie, vilket kan ha påverkat de statistiska undersökningarna. Resultaten kunde därmed ha 
blivit annorlunda ifall den finansiella förmågan hade speglat resultaten från tidigare 

undersökningar som genomförts i Sverige. Att den finansiella förmågan blev generellt hög i 

vår studie kan bero på att majoriteten av respondenterna hade erfarenhet av finansiella 
marknader då de flesta var aktiva på aktiemarknaden.   

 
I studien inkluderades tre variabler som behandlade en individs erfarenhet av finansiella 

marknader då tidigare studier visat att individer med erfarenhet av finansiella marknader är 
troligare att välja egna fonder inom premiepensionen (Engström och Westberg, 2003). De två 

variablerna äger fonder samt privat sparande till pensionen visade sig i vår undersökning ha 

ett positivt samband med sannolikheten att en individ valt egna premiepensionsfonder, dock 
var de inte signifikanta vilket gör att det inte går att dra några slutsatser kring dessa variabler. 

Detta trots att tidigare studier pekar mot att dessa variabler bör ha en påverkan på sparande 
alternativt pensionssparandet.  

 
Som vi tidigare antog i analysmodellen, se Avsnitt 3.3, visade sig alla de ovannämnda 

variabler som antogs ha en positiv påverkan på den beroende variabeln, förutom variabeln 

finansiell förmåga, stämma överens med antagandet. Variabeln kön som antogs ha en negativ 
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påverkan visade sig dock ha en positiv påverkan. Dock går det inte att dra några slutsatser om 

detta resultat, då dessa variabler som tidigare nämnts inte var signifikanta.  
 

6.2 Påverkan	av	biases	vid	val	av	AP7	Såfa	
Resultatet av den logistiska regressionen indikerade att det är individer med generellt lägre 
inkomst och lägre antal år i arbetslivet som har högre sannolikhet att ha kvar 

förvalsalternativet AP7 Såfa. Det visade sig även att de som har AP7 Såfa till större del inte 
investerar i aktier på fritiden. För att ta reda på varför dessa individer valt att inte byta från 

AP7 Såfa ställdes frågan “Vilka är de största anledningarna till att du har förvalsalternativet 
AP7 Såfa?”. Respondenterna kunde då ange flera anledningar, där ett svarsalternativ 

indikerade att det var ett aktivt val att ha kvar förvalsalternativet och de andra alternativen 

indikerade att det var ett passivt val.  Det svarsalternativ som antydde på ett aktivt val var 
“Förvalsalternativet AP7 Såfa var det bästa alternativet”. Resterande svarsalternativ visade på 

att respondenterna gjort ett passivt val att ha kvar förvalsalternativet.  
 

I vår undersökning visade det sig att endast en minoritet hade gjort ett aktivt val att ha kvar 
AP7 Såfa, genom att de angav “Förvalsalternativet AP7 Såfa var det bästa alternativet” som 

anledning till att inte valt egna fonder. Dessa har därmed angett att de aktivt valt att ha kvar 

AP7 Såfa, då de anser att det inte fanns ett bättre alternativ. Det har dock visats genom 
endowment effect att individer tenderar att värdera tillgångar som de blivit tilldelade högre än 

om de inte hade ägt tillgången. Detta då individer är förlustaverta och handlingen att ge upp 
något som finns i ens ägo räknas som en förlust. Det kan då tänkas att dessa individer tilldelar 

fonden ett högre värde då de redan har AP7 Såfa som premiepensionsfond och blir påverkade 
av detta när de värderar fonden som det bästa alternativet. Då det finns över 800 fonder att 

välja mellan inom premiepensionen kan det tänkas vara svårt för pensionsspararen att avgöra 

vilka fonder denne vill ha.  
 

Det har visats att människor tenderar att välja vägen med minst motstånd vid val med många 
alternativ, vilket kan leda till passivitet (Choi m.fl., 2001). Ett förvalsalternativ, så som AP7 

Såfa, är oftast ett alternativ som valts ut för att underlätta för beslutstagare och erbjuder 
därmed en väg med mindre motstånd. Beslutstagare kan då avstå från att göra ett aktivt val 

och istället förlita sig på förvalsalternativet, vilket visade sig i resultatet av vår undersökning 
då ett flertal av respondenterna angav att de inte bytt från förvalsalternativet. Detta behöver 

inte vara för att fonden i sig är ett attraktivt val utan för att det är ett bekvämt val. Att passivt 

ha kvar AP7 Såfa kräver mindre av pensionsspararen jämfört med att välja egna fonder, vilket 
gör att fler individer kan tänkas ha kvar AP7 Såfa.  



 

 

 

52 

 

Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de tror att fonden har en annan risknivå än vad 
de själva hade valt om de valde egna premiepensionsfonder. Det var heller ingen av 

respondenterna som visste vilken risknivå AP7 Såfa har och trots det att AP7 Såfa innehåller 
en hävstång uppgav även endast en femtedel av respondenterna som hade kvar AP7 Såfa, att 

de själva skulle valt en fond med hävstång. Detta, i samband med att majoriteten passivt valt 

att ha kvar AP7 Såfa, antyder att dessa respondenter troligtvis inte hade valt AP7 Såfa om 
fonden inte hade varit ett förvalsalternativ. Att förvalsalternativ blir mer populära har även 

visats genom en tidigare undersökning (Samuelson och Zeckhauser, 1998), som kom fram till 
att det existerar en status quo bias vid val med förvalsalternativ. Då individer tenderar att ha 

kvar saker i sitt ursprung blir AP7 Såfa som förvalsalternativ attraktivare. Eftersom att det 
finns indikationer på att flertalet av de individer som har kvar AP7 Såfa troligtvis inte skulle 

valt fonden själva om det inte hade varit ett förvalsalternativ, kan vi anta att det finns en 

status quo bias inom premiepensionsvalet.   
 

Inaktiviteten hos pensionsspararna kan även förklaras med hjälp av omission bias. Genom att 
sätta AP7 Såfa som ett förvalsalternativ ges pensionsspararna en referenspunkt som de kan 

mäta förändringar mot. Då individer antas vara förlustaverta vill de undvika att förändra 
referenspunkten negativt.  Ett flertal av respondenterna uppgav att de inte vågade byta från 

AP7 Såfa av rädsla för att det egna valet skulle prestera sämre än förvalsalternativet. 
Respondenterna visar därmed tecken på förlustaversion där de har AP7 Såfa som sin 

referenspunkt och vill undvika att gå med förlust jämfört med referenspunkten ifall de byter 

fond. Rädslan för att det ska gå sämre väger tyngre än chansen för att det skulle kunna gå 
bättre och de väljer då att inte välja några egna fonder till premiepensionen och förblir 

därmed inaktiva inom premiepensionsvalet.  
 

Den främsta anledningen till att respondenterna hade kvar AP7 Såfa uppgavs vara 
svarsalternativet “Historisk sett har förvalsalternativet AP7 Såfa gått bra”. Detta tyder på 

extrapolation bias hos de som valt AP7 Såfa då de har utgått från den historiska avkastningen 

när de valt att ha kvar AP7 Såfa. De flesta verkar därmed anse att då fonden historiskt sett 
presterat en bra avkastning kommer den att fortsätta göra detta även i framtiden och grundar 

då sitt beslut att ha kvar AP7 Såfa på denna information. 
 

Vid frågan där respondenterna kunde ange anledningar till att de hade kvar 
förvalsalternativet, var det endast ett fåtal som uppgav att det berodde på det stora utbudet av 

fonder.  Dock visade även resultatet att jämfört med de som valt egna premiepensionsfonder 

var det en större andel av de som hade kvar AP7 Såfa som angav att det fanns för många 
premiepensionsfonder att välja mellan. Detta kan förklaras av choice overload, då individen 



 

 

 

53 

kan tänkas bli omotiverad till att välja bland alla de olika premiepensionsfonderna och istället 

förblir passiv och behåller förvalsalternativet AP7 Såfa. Vilket antyder att även om 
respondenterna inte angav mängden fonder som anledning till att de hade kvar 

förvalsalternativet, kan fler individer tänkas ha valt egna fonder till premiepensionen om det 
hade funnits färre alternativ att välja mellan.  

  

Majoriteten av de som hade kvar AP7 Såfa angav att de ägde fonder samt att de ser över sina 
fonder minst en gång i månaden. Detta visar att det finns ett intresse för att spara i fonder, 

trots detta har de valt att vara passiva i valet av premiepensionsfonder. Enligt mental 
bokföring tenderar människor att placera sina pengar i separata konton baserade på olika 

kriterier, såsom avsikten med vad pengarna ska användas till. Vid applicering av mental 
bokföring gällande vår studie antar vi att det kan tänkas att respondenterna har ett mentalt 

konto för premiepensionspengarna samt ett annat konto för det privata sparandet i fonder 

och att dessa värderas olika. Trots att respondenterna ser över sitt privata fondsparande minst 
en gång i månaden har de valt att inte välja egna premiepensionsfonder. Sparandet till 

premiepensionen är något som görs automatiskt och pensionsspararen behöver då själv inte 
lägga undan pengarna till premiepensionen, vilket troligen leder till att dessa två konton 

värderas olika.  Detta kan förklara varför dessa personer som uppvisar ett intresse för 
sparande ändå väljer att passivt ha kvar förvalsalternativet AP7 Såfa.  

 
Vår analys av resultatet tyder på att flertalet av de som hade AP7 Såfa hade gjort ett passivt val 

att ha kvar fonden och många av respondenterna hade troligtvis inte valt AP7 Såfa om fonden 

inte varit ett förvalsalternativ.  Det var ingen av respondenterna som visste vilken risk fonden 
hade samt som skulle velat ha en fond med hävstång, flertalet angav även att de inte tyckte det 

fanns tillräckligt med information eller att de inte visste att det gick att byta från fonden. 
Detta tyder på att flertalet av de som valt att ha kvar AP7 Såfa är ointresserade och 

oinformerade av premiepensionssparandet och Ap7 Såfa. 
 

6.3 Påverkan	av	biases	vid	aktivt	valda	premiepensionsfonder	

Av det resultat vi fick från den logistiska regressionen är det individer med relativt hög 
inkomst, som befunnit sig länge i arbetslivet och som investerar i aktier på fritiden som har 

högre sannolikhet att välja egna premiepensionsfonder.  
 

När det kommer till att välja premiepensionsfonder, ansåg ett flertal av respondenterna att 

den historiska avkastningen var det viktigaste att utgå från och de allra flesta angav att den 
historiska avkastningen hade stor betydelse vid val av premiepensionsfonder. Den främsta 



 

 

 

54 

anledningen till detta visade sig vara att de ville veta hur premiepensionsfonderna har klarat 

tidigare upp- och nedgångar på marknaden. Det var även många som angav att det var på 
grund av att de ville undvika en fond som historiskt sett har gått dåligt. Ett fåtal angav 

dessutom att det var på grund av att de anser att den historiska avkastningen förutspår den 
framtida avkastningen. Trots att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för den 

framtida avkastningen, indikerar ändå alla svarsalternativ att respondenterna anser att de kan 

förutspå den framtida avkastningen genom att studera den historiska avkastningen. Detta 
benämns inom beteendeekonomin som extrapolation bias, vilket innebär att individer med 

hjälp av dåtiden försöker skapa sig en bild av framtiden, för att lättare kunna fatta 
investeringsbeslut. Tidigare forskning av Welch (2000) visade att individer främst fattar 

investeringsbeslut baserat på senaste historiska informationen som presenteras. Bailey m.fl. 
(2011) visade på att även de som placerar tillgångar i fonder påverkas av extrapolation bias, 

vilket då även verkar stämma på de som själva väljer premiepensionsfonder enligt vårt 

datamaterial. Att individer baserar sina förväntningar om framtiden på historiska data kan 
bero på att den historiska informationen är lättillgänglig och lättförståelig.  

 
Trots att det enligt resultatet i vår studie går att se att individer inom premiepensionsvalet 

påverkas av extrapolation bias, visade resultatet att fondavgiften var det som majoriteten av 
respondenterna tyckte var viktigast vid val av premiepensionsfonder. Majoriteten ansåg även 

att fondavgiften var av stor betydelse. Detta skiljer sig från tidigare nämnd forskning (Welch, 
2000; Bailey m.fl., 2011) samt vad Cronqvist och Thaler (2004) kom fram till när de 

studerade det svenska pensionssystemet några år efter att det nya systemet infördes. De kom 

då istället fram till att det var den historiska avkastningen som hade störst betydelse. Detta 
kan bero på att pensionssparare uppmuntras att kolla på fondavgiften då Pensions-

myndigheten ett flertal gånger informerar på sin hemsida att det är viktigt att välja en fond 
som inte har en för hög fondavgift, då det är större risk att vinsten slukas av fondavgiften. 

Merparten av respondenterna angav att de anser att fondavgiften är av betydelse då de inte 
vill ha en för hög avgift.   

 

För att hjälpa pensionsspararen att sätta ihop en fondportfölj finns det inom premiepensionen 
redan diversifierade fonder, vilka kan innehålla både aktiefonder och räntefonder samt kan 

vara anpassade efter olika åldersgrupper. Trots att blandfonder och generationsfonder redan 
är diversifierade i sin utformning, valde flertalet av respondenterna i vår undersökning att 

utöver dessa att även placera i aktiefonder eller räntefonder. Flertalet av respondenterna 
verkar därmed motvilliga till att placera sina tillgångar i en enda fond, trots att den redan är 

diversifierad, vilket vi antar kan bero på att pensionsspararna inte har kunskap om vad 

blandfonderna och generationsfonderna är till för. Som tidigare visats av Benartzi och Thaler 
(2007) verkar individer inom det amerikanska 401(k)-pensionssystemet anse att de genom att 
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välja flera olika fondtyper diversifierar sin fondportfölj, vilket även visade sig bland 

respondenterna i vår undersökning gällande de som pensionssparar inom premiepensionen. 
Dock leder denna typ av diversifieringsstrategi ofta till att den totala fondportföljen får en 

högre risk än vad pensionsspararen är medveten om (Benartzi och Thaler, 2007).  
 

Det kan även bero på, som tidigare visats i en studie med liknande resultat inom 401(k)-

pensionssystemet av Benartzi och Thaler (2007), att pensionsspararna inte klarar av att 
särskilja på diversifiering och antal fonder. Detta indikerar även vårt resultat, då merparten av 

respondenterna hade valt maximalt antal premiepensionsfonder. Att individer väljer att 
fördela sitt sparande över maximalt antal valbara fonder kan även vara ett försök till att 

ytterligare diversifiera sig, en så kallad naiv diversifiering. Enligt 1/n-regeln kan det tänka sig 
att pensionsspararna delar upp kapitalet i lika stora delar över de olika alternativen som finns 

tillgängliga. Detta visade sig varken stämma när det kommer till de valda fondtyperna eller 

risknivåer, men skulle kunna förklara varför flest har valt maximalt antal fonder. Individerna 
ser antalet fonder som går att välja och kan tänkas vilja placera i maximalt antalet fonder för 

att få en bättre diversifiering.  
 

Att individer har svårt att applicera diversifiering på sina fondportföljer kan bero på att de 
enligt mental bokföring, inte ser tillgångar i olika mentala konton som likvärdiga. De ser då 

inte till portföljen i sin helhet utan ser till varje fond för sig. Något som ytterligare indikerar 
att pensionssparare har svårt att förstå vad diversifiering innebär var att majoriteten av de 

som visste vilka risknivåer de hade valt, uppgav att de endast hade valt en risknivå. Det verkar 

som att pensionssparare väljer den risknivå som de vill ha för att sedan endast välja fonder 
från detta risk habitat. Detta agerande stämmer överens med hur individer visats agerar när 

de väljer fonder utanför premiepensionen (Dorn och Huberman, 2010). Det har dock visat sig 
att det är att föredra att välja olika risknivåer som tillsammans matchar ens risk habitat 

istället för att endast välja fonder från en vald risknivå (Dorn och Huberman, 2010), vilket 
innebär att svenska pensionssparare troligtvis skulle gynnas av att välja 

premiepensionsfonder från flera olika risknivåer.  

 
Slutligen gällande de som gjort ett aktivt val inom premiepensionen ser vi tecken på att de vid 

val av fonder är oinformerade om hur de på bästa sätt borde använda generationsfonder och 
blandfonder på det tänkta viset, vilket gör att de påverkas av naiva diversifieringsstrategier. 

Där tydlig information dock erhålls, till exempel gällande vikten av att tänka på fondavgiften, 
ser vi att informationen hjälper pensionsspararna till att undvika att enbart se till den 

historiska avkastningen vid val av fonder.  
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7 Slutsats	

7.1 Studiens	syfte	och	forskningsfrågor	
Studiens diskussion har genomförts med hjälp av studiens analysmodell, se Figur 2, där syftet 

var att undersöka vilka egenskaper som påverkar en individ att antingen göra ett aktivt eller 

passivt val gällande premiepensionsfonder, samt hur individerna påverkas av olika 
beteendeekonomiska faktorer inom de olika valen.  Då studien utgår från en tvärsnittsdesign 

går det inte att dra slutsatser om kausala samband utan enbart att samband mellan de 
studerade variablerna existerar. Studiens urvalsmetod gör det även svårare att generalisera 

resultatet då stickprovet troligtvis inte representerar hela populationen. Slutsatserna gäller 
därmed enbart denna studies data.  

 

Nedan i Figur 6 sammanfattas studiens resultat baserat på diskussionen. Figuren visar bland 
annat vilka egenskaper som visade sig ha ett signifikant samband med om en individ hade valt 

egna premiepensionsfonder eller hade kvar AP7 Såfa, samt om detta samband var negativt 
eller positivt. Cirkeln kring AP7 Såfa visar vilka beteendeekonomiska faktorer som påverkade 

individerna till att ha kvar förvalsalternativet, medan cirkeln runt eget fondval visar vilka 
beteendeekonomiska faktorer som påverkade hur individerna valde egna fonder inom 

premiepensionen. De beteendeekonomiska faktorerna som befinner sig i båda cirklarna 
visade sig i denna studie påverka både de som hade kvar AP7 Såfa och de som valt egna 

fonder.   
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Figur 6: Reviderad analysmodell 

 
 

De slutsatser som kan dras gällande samband mellan de undersökta faktorerna och att ha 
gjort ett eget fondval inom premiepensionen syns i figur 6, längst till vänster. De egenskaper 

vi fann öka sannolikheten för att ha gjort ett aktivt val var: antal år i arbetslivet, inkomst samt 

om individen investerar i aktier på fritiden.  
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Ju längre en person har befunnit sig i arbetslivet desto större visade sig sannolikheten vara för 

att den hade gjort ett aktivt premiepensionsval. Denna egenskap visade sig ha hög korrelation 
med ålder, vilket innebär att de som har arbetat färre år också är yngre. Vid tidigare forskning 

har det visat sig att yngre är mindre benägna att ha ett aktivt sparande (Madrian och Shea, 
2001; Agnew m.fl., 2003; Topa m.fl., 2012), vilket även visade sig vara fallet i vår studie när 

det kommer till aktiviteten inom premiepensionssparandet. Dock blev inte vårt resultat 

samma som tidigare undersökning som gjordes på premiepensionssystemet några år efter att 
det infördes som kom fram till att yngre var mer aktiva (Engström och Westerberg, 2003).  

 
Det visade sig även att individens inkomst påverkade sannolikheten för att ha valt egna 

premiepensionsfonder. Det vill säga ju högre inkomst en individ hade desto större var 
sannolikheten för att denna individ hade valt egna premiepensionsfonder. Detta resultat var 

även något som Engström och Westerberg (2003) kom fram till i sin studie om 

premiepensionen som genomfördes några år efter införandet av det nya premie-
pensionssystemet. Med vår studie kan vi därmed se att det fortfarande stämmer att de med 

högre inkomst är mer troliga att ha gjort ett aktivt val gällande premiepensionen.    
  

Då tidigare forskning indikerar att individer som är mindre informerade om den finansiella 
marknaden är mer benägna att placera försiktigare (Engström, 2007), undersöktes tre 

faktorer som var relaterade till erfarenhet av finansiella marknader; investerar i aktier, äger 
fonder samt har ett eget privat sparande till pensionen. Av dessa faktorer visades enbart 

investerar i aktier påverka sannolikheten för att ha valt egna premiepensionsfonder. De 

individer som privat investerade i aktier visades ha högre sannolikhet att ha gjort ett aktivt val 
inom premiepensionen. De två resterande faktorerna kopplade till aktiviteten på finansiella 

marknaden visade sig inte ha ett signifikant samband med att ha gjort ett aktivt 
premiepensionsval.  

 
De kvarvarande variablerna kön och finansiell förmåga, visade sig inte ha ett signifikant 

samband med att ha gjort ett aktivt premiepensionsval. Detta trots att tidigare forskning 

indikerar att dessa egenskaper kan ha en påverkan på individens aktivitet inom 
pensionssparandet (Engström och Westerberg, 2003; Agnew m.fl., 2003; van Rooji m.fl., 

2011).  Det visade sig även att våra antaganden om att kvinnor och de med hög finansiell 
förmåga skulle vara mer aktiva inte överensstämde med resultatet. Resultatet visade att män 

hade större sannolikhet att välja egna fonder inom premiepensionen, samt att de med hög 
finansiell förmåga var mindre troliga att göra ett aktivt val. Eftersom dessa variabler inte var 

signifikanta ska de dock inte läggas allt för stor vikt vid dessa samband.   
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De beteendeekonomiska faktorer som genom denna studie identifierades ha en påverkan på 

de individer som har kvar AP7 Såfa syns i Figur 6, dessa faktorer diskuteras även nedan.  
 

Att individer är passiva när det kommer till val av premiepensionsfonder kan förklaras av att 
pensionsspararna värderar AP7 Såfa högre då de redan äger den och blir motvilliga till att 

byta, något som förklaras av endowment effect. Det passiva valet kan även förklaras av status 

quo bias, då AP7 Såfa är ett förvalsalternativ, vilket har visats göra ett alternativ attraktivare 
för beslutstagare. Flera respondenter i studien visade även tecken på förlustaversion vilket 

leder till att de vill undvika att göra val som påverkar utgångspunkten negativt, vilket kan 
förklara varför de förblir passiva vid premiepensionsval, något som benämns som omission 

bias.  
 

Passiviteten vid val kring premiepensionsfonder kunde även förklaras med att AP7 Såfa är ett 

bekvämt val. Individer har påvisats tendera att föredra den väg med minst motstånd vid val av 
flera alternativ vilket i vår studie visades stämma vid val av premiepensionsfonder. Vår studie 

visade även att de som inte valt egna fonder inom premiepensionen i större utsträckning 
ansåg att det finns för många premiepensionsfonder att välja på jämfört med de som hade 

gjort ett aktivt val. Detta visar på choice overload, det vill säga att dessa individer får svårt att 
fatta ett beslut när det finns för många alternativ att välja mellan. 

 
I vår studie fann vi dessutom att de individer som hade kvar AP7 Såfa även påverkades av 

extrapolation bias samt mental bokföring. I referensramen kopplades dessa två teorier till 

beteendeekonomi relaterat till investeringsbeslut. Extrapolation bias visades i form av att ett 
flertal av respondenterna uppgav att de hade kvar AP7 Såfa då fonden tidigare presterat en 

bra avkastning. Mental bokföring innebär att individen placerar tillgångar i olika mentala 
konton som används och värderas olika. Då flertalet av de som hade kvar AP7 Såfa angav 

intresse för att spara i fonder utanför premiepensionen antar denna studie att dessa individer 
värderar premiepensionssparandet lägre, varför deras intresse för att vara aktiva vid valet av 

premiepensionsfonder minskar.  

 
Extrapolation bias samt mental bokföring visade sig även påverka individens val av fonder 

inom premiepensionen, vilket illustreras i Figur 6. Extrapolation bias visade sig påverka 
respondenterna som gjort ett aktivt val, då flertalet ansåg att den historiska avkastningen var 

viktig vid val av premiepensionsfonder. Detta kan förklaras av att den historiska avkastningen 
är något som är lättillgängligt och enkelt att förstå och kan ses som den lätta vägen vid val av 

premiepensionsfonder. Svaren från respondenterna tydde även på att de påverkades av 

mental bokföring vilket ledde till att de vid val av fonder applicerade naiva diversifierings-
strategier. Tidigare studier har visat att 1/n-regeln är en vanlig naiv diversifieringsstrategi 
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som används vid investeringsbeslut. I vår studie var det svårare att urskilja denna strategi, 

dock fann vi att de flesta valde att placera sitt premiepensionskapital över max antal fonder. 
Flertalet av respondenterna uppgav dessutom att de enbart valt fonder från en risknivå och 

därmed håller de sig inom sin risk habitat vid val av fonder.   
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att individer i denna studie påverkas av flera psykologiska 

biases inom premiepensionsvalet. Beroende på vilka egenskaper en individ innehar påverkas 
de i olika riktningar när det kommer till att göra ett aktivt eller passivt val. Resultatet av 

studien ökar förståelsen för varför pensionsspararna fattar de beslut de gör inom 
premiepensionen.  Vidare visade resultatet att de som hade kvar AP7 Såfa generellt uppvisade 

ett ointresse samt var oinformerade gällande premiepensionen. De som valt egna fonder 
visade även de tecken på att de var oinformerade. 

 

7.2 Studiens	kunskapssbidrag	
Då premiepensionssparandet blivit allt mer baserat på individuella val är det viktigt att det 

finns tydlig information som hjälpmedel till att fatta dessa komplexa beslut. Resultatet av 
denna studie visade att respondenterna generellt sett var oinformerade gällande premie-

pensionen. Detta gällde både de som hade kvar AP7 Såfa samt de som valt egna fonder, varför 

de påverkades mer av mentala genvägar och psykologiska biases.  
 

Vi ser att flertalet beteendeekonomiska faktorer påverkar individerna inom valen gällande 
premiepensionen, vilket gör att de fattar beslut som kanske inte alltid kan ses som optimala. 

Dock kan vi se att den information som Pensionsmyndigheten ger har en inverkan på 
pensionsspararnas premiepensionsbeslut. Fondavgiften är framförallt något som är viktigt att 

ta hänsyn till vid val av fonder, vilket Pensionsmyndigheten är noga med att informera om. 

Resultatet i vår studie tyder på att denna information går fram till pensionsspararna då 
majoriteten av individerna i denna studie baserar sina fondval på framförallt fondavgiften. 

Detta visar att de är mindre påverkade av extrapolation bias vid val av fonder jämfört med 
vad som visade sig i en tidigare studie inom premiepensionen av Cronqvist och Thaler (2004), 

som visade att vid sammansättning av sina premiepensionsportföljer grundade majoriteten av 
individerna sina val på den historiska avkastningen. Trots att flertalet av respondenterna i vår 

studie uppgav att de anser den historiska avkastningen som viktig vid val av 
premiepensionsfonder, var det fondavgiften som flest ansåg var viktigast. Detta tyder på att 

information till viss del kan hjälpa individer att fatta rationella beslut och undvika 

beteendeekonomiska biases i komplexa beslutssituationer.   
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För att individer ska kunna få en skälig pension när de väl når pensionsåldern krävs att de 

fattar goda beslut i god tid. Då det har visat sig i denna studie att detta inte alltid är enkelt 
eller att vissa individer inte har den motivation som krävs för att fatta dessa beslut, 

rekommenderar vi att pensionsspararna erbjuds hjälpmedel att fatta rätt beslut för dem 
själva. Om Pensionsmyndigheten vill öka det aktiva premiepensionssparandet bör antalet 

fonder inom premiepensionen ses över, då de som har svårt att ta in all information som finns 

blir passiva i sitt val av premiepensionsfonder. Detta leder i sin tur till att flertalet inte får 
önskvärd risknivå i sitt premiepensionssparande.  

 
För att bättre utforma premiepensionssystemet krävs att individers beteende tas i beaktning. 

Vid utformning av ett förbättrat premiepensionssystem rekommenderar vi efter studiens 
resultat mer tillgänglig information till pensionsspararna, då individen helst väljer vägen med 

minst motstånd. Informationen om till exempel fondavgiften är lättillgänglig och är synlig för 

pensionsspararen så fort den ska välja egna fonder vilket i vår studie visat sig vara ett bra sätt 
att ge ut information.  

 

7.3 Förslag	till	fortsatt	forskning	
Att fortsätta studera pensionssystemet och särskilt premiepensionen anser vi vara av stor vikt 

då det är en viktig komponent för en individs framtid. Goda förutsättningar för att kunna få 
en skälig pension är även viktigt för att skapa en trygghet inför framtiden.  

 
Resultatet i denna studie tyder på att karaktäristiska egenskaper hos en individ påverkar om 

den väljer egna premiepensionsfonder eller väljer att ha kvar AP7 Såfa. För vidare forskning 
föreslås att fler egenskaper undersöks för att kartlägga vilka individer som har större 

sannolikhet att göra ett passivt eller aktivt premiepensionsval. Dessa variabler skulle kunna 

vara egenskaper som civilstånd, antal barn, utbildning och yrke. Vi föreslår vidare att fortsatt 
forskning använder ett bredare samt slumpmässigt urval för att kunna uppnå högre 

generaliserbarhet av studien.  
 

Resultatet av denna studie gav indikationer på att antalet fonder inom premiepensionen 
påverkade individer att göra ett passivt val. Då denna studie genomförde en bred 

undersökning av vilka psykologiska faktorer som kan påverka vid beslut gällande 
premiepensionen vill vi rekommendera vidare studier fokuserat på antalet valbara fonder och 

dess påverkan på beslutsprocessen. Vidare är det intressant att studera hur det skulle kunna 

gå att öka intresset för pensionen baserat på de kartlagda egenskaperna samt de påverkande 
psykologiska biases. Då denna studie funnit att intresset för premiepensionsfonder bland de 
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som hade AP7 Såfa var relativt låg menar vi att det är av vikt att undersöka detta vidare. Även 

hur kunskapen kring premiepensionen och val av fonder kan ökas är intressant för fortsatt 
forskning. Då premiepensionen endast är en del av hela pensionssystemet som ligger till 

grund för den framtida pensionen anser vi även att vidare studier kan utöka undersökningen 
med fler delar av pensionssystemet så som tjänstepensionen.  
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Bilagor	

Bilaga	1	–	Studiens	enkät	

En studie om premiepensionen 
Hej, vi är två civilekonomstudenter vid Linköpings universitet som skriver vår 
magisteruppsats om det svenska pensionssystemet. Syftet med denna enkät är att 
undersöka de val som görs inom premiepensionen.  

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Ditt deltagande är helt anonymt och frivilligt. Du 
kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande genom att sluta svara på enkäten. Genom 
att svara fullständigt på enkäten godkänner du ditt deltagande i undersökningen. Det är 
endast vi som genomför undersökningen som kommer ha tillgång till dina svar och de 
kommer endast att användas till denna undersökning.  

Ditt deltagande är viktigt för vår studie. För att hjälpa oss att nå ut till fler personer får du 
gärna skicka vidare enkäten till vänner och bekanta! 

Tack på förhand! 

 

1. Är du pensionär? 
o Ja Fortsätt till Tryck på “Skicka” för att registrera dina svar! 

efter den sista frågan i det här avsnittet. 
o Nej 
o Vet inte Fortsätt till Tryck på “Skicka” för att registrera dina svar! 

efter den sista frågan i det här avsnittet. 
2. Har du ett premiepensionssparande? 

o Ja 
o Nej Fortsätt till Tryck på “Skicka” för att registrera dina svar! 

efter den sista frågan i det här avsnittet. 
o Vet inte Fortsätt till Tryck på “Skicka” för att registrera dina svar! 

efter den sista frågan i det här avsnittet. 
3. Kön 

o Man 
o Kvinna 
o Vill ej uppge 

4. Ålder 

__________________________________ 

5. Hur många år har du varit i arbetslivet? 

__________________________________ 



 

6. Vilket av följande interval stammer överens med din nuvarande 
inkomst före skatt? 

o 0 kr – 10 000 kr 
o 10 001 kr – 20 000 kr 
o 20 001 kr – 30 000 kr 
o 30 001 kr – 40 000 kr 
o 40 001 kr – 50 000 kr 
o 50 001 kr –  

Finansiell förmåga 
Följande frågor är till för att mäta din finansiella förmåga. För att undvika skevhet i svaren 
ber vi dig att välja svarsalternativet ”Vet inte” om du inte kan besvara någon av 
nedanstående frågor. 

7. Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 procents ränta. Hur 
mycket tror du att du skulle ha på kontot efter 5 år om du låter 
pengarna växa på kontot? 

o Mer än 102 kr 
o Exakt 102 kr 
o Mindre än 102 kr 
o Vet inte 

8. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 
procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, hur mycket 
skulle du kunna köpa för pengarna? 

o Mer än idag 
o Exakt samma som idag 
o Mindre än idag 
o Vet inte 

9. "Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa 
andelar i en aktiefond." 

o Sant 
o Falskt  
o Vet inte 

10. Obligationer är värdepapper som löper med fast ränta under viss tid. 
Om räntan går ner, vad händer med obligationspriserna? 

o De går upp 
o De går ned 
o Förändras inte 
o Vet inte 

11. Vilka har historiskt sett gett högst avkastning på lång sikt? 
o Aktier 
o Obligationer 
o Vet inte 

12. "Aktier brukar gå upp och ner i värde mer än vad obligationer gör." 
o Sant 



 

o Falskt 
o Vet inte 

13. "En investering som ger högre avkastning än genomsnittet har 
sannolikt högre risk än genomsnittet." 

o Sant  
o Falskt  
o Vet inte 

Frågor om erfarenhet av finansiella marknader 
14. Handlar du med aktier på fritiden? 

o Ja 
o Nej Fortsätt till frågan 16. 
o Vet inte Fortsätt till frågan 16. 

15. Hur ofta köper säljer du aktier? 
o Minst en gång per dag 
o Minst en gång i veckan 
o Minst en gång i månaden 
o Minst en gång per år 
o Mindre än en gång per år 

16. Har du, utöver din pension, pengar placerade i fonder? 
o Ja 
o Nej Fortsätt till frågan 18. 
o Vet inte Fortsätt till frågan 18. 

17. Hur ofta ser du över dina fonder? 
o Minst en gång per dag 
o Minst en gång per vecka 
o Minst en gång per månad 
o Minst en gång per år 
o Mindre än en gång per år 

18. Har du ett eget sparande till pensionen? (Utöver allmän pension 
(inkomstpension, premiepension) och tjänstepension). 
(Flervalsalternativ). 

o Sparar pengar på ett sparkonto 
o Amorterar på bolån 
o Sparar pengar i ett investeringssparkonto (ISK-konto) 
o Sparar pengar i en kapitalförsäkring 
o Annat 
o Nej 

Följande frågor kommer att behandla premiepensionen. Premiepensionen är en del av 
den allmänna pensionen, vilket alla som arbetat och betalat skatt i Sverige har rätt till. 
Inom premiepensionen har du själv möjlighet att välja fonder som du vill placera ditt 
sparande i. Gör du inget eget val kommer dina pengar automatiskt placeras i det 
statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. 

19. Har du själv valt fond/fonder till ditt premiepensionssparande? 



 

o Ja 
o Nej, jag har förvalsalternativet AP7 Såfa Fortsätt till frågan 27. 
o Vet inte Fortsätt till frågan 31.  

20. Vad är viktigast för dig när du väljer fonder? 
o Historisk avkastning  
o Risknivå  
o Fondavgiften  
o Fondtyp 
o Högst rankning  
o Rekommendationer  
o Annat 
o Vet inte 

21. Hur många fonder har du valt? 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o Vet inte 

22. Vilka risknivåer har du valt? (Flervalsalternativ) 
o Mycket låg risk 
o Låg risk 
o Medelrisk 
o Hög risk 
o Mycket hög risk 
o Vet inte 

23. Vilka olika fondtyper har du valt? (Flervalsalternativ) 
o Aktiefonder 
o Generationsfonder 
o Blandfonder 
o Räntefonder 
o Vet inte 

24. Har den historiska avkastningen stor betydelse när du väljer 
premiepensionsfonder? 

o Ja 
o Nej Fortsätt till frågan 26. 
o Vet inte Fortsätt till frågan 26. 

25. Varför har den historisk avkastningen stor betydelse när du väljer 
fonder? 

o Den historiska avkastningen förutspår den framtida avkastningen 
o Vill undvika en fond som historiskt sett har gått dåligt 
o Jag vill veta hur fonden klarat tidigare upp och nedgångar på 

marknaden 
o Annat 
o Vet inte 



 

26. Har fondavgifterna stor betydelse när du väljer fonder? 
o Ja, jag vill inte ha en för hög fondavgift 
o Ja, jag vill inte ha en för låg fondavgift 
o Nej, det spelar ingen roll 
o Vet inte 

Fortsätt till frågan 31. 

27. Vilka är de största anledningarna till att du har förvalsalternativet 
AP7 Såfa? (Flervalsalternativ) 

o Visste inte att det gick att byta 
o Förvalsalternativet AP7 Såfa var det bästa alternativet 
o Historiskt sett har förvalsalternativet AP7 Såfa gått bra 
o Litar på att pensionsmyndigheten har det bästa valet som 

förvalsalternativ 
o På grund av ointresse 
o Jag blev överväldigad av alla olika fondalternativ 
o Vågar inte byta av rädsla att egna valet ska gå sämre än fonden AP7 Såfa 
o Känner mig osäker på min förmåga att välja fond/fonder 
o Fanns inte tillräckligt med information 
o Mitt sparade kapital är för litet för att ett val ska göra skillnad 
o Annat 
o Vet inte 

28. Om du hade valt premiepensionsfonder, vilken risknivå tror du att 
du hade valt? 

o Mycket låg risk 
o Låg risk 
o Medelrisk 
o Hög risk 
o Mycket hög risk 
o Vet inte 

29. Vilken risknivå tror du att förvalsalternativet AP7 Såfa aktiefond 
har? 

o Mycket låg risk 
o Låg risk 
o Medelrisk 
o Hög risk 
o Mycket hög risk 

30. Om du hade valt egna premiepensionsfonder, hade du valt de som 
innehåller en hävstång? 

Hävstång innebär förstorad exponering mot en finansiell marknad utan att investera 
mer kapital. Detta görs genom att använda belåning på portföljen för att på så sätt få 
möjligheten att öka dess avkastning. Detta leder även till en högre risk. 

o Ja 
o Nej  



 

o Vet inte 
31. I dagsläget finns det cirka 800 premiepensionsfonder att välja 

emellan. Tycker du att detta är för många? 
o Ja  
o Nej  
o Vet inte 

Tryck på "Skicka" för att registrera dina svar! 
Vi ber dig vänligen skicka vidare enkäten för att hjälpa oss nå ut till fler personer. Tack 
för din medverkan! 

 

 



 

Bilaga	2	–	Kodning	av	de	oberoende	variablerna	

Variabler Kategorier Kodning 

Valt egna fonder till premiepensionen Ja 1 

 Nej 0 

Kön Man 1 

 Kvinna 0 

Ålder Kontinuerlig variabel  

Antal år i arbetslivet Kontinuerlig variabel  

Inkomst 0 kr – 10 000 kr 1 

 10 001 kr – 20 000 kr 2 

 20 001 kr – 30 000 kr 3 

 30 001 kr – 40 000 kr 4 

 40 001 kr – 50 000 kr 5 

 50 001 kr -  6 

Finansiell förmåga 0 rätt 0 

 1 rätt 1 

 2 rätt 2 

 3 rätt 3 

 4 rätt 4 

 5 rätt 5 

 6 rätt 6 

 7 rätt 7 

Investerar i aktier Ja 1 

 Nej 0 

Äger fonder Ja  1 

 Nej 0 

Privat sparande till pensionen Ja 1 

 Nej 0 

 



 

Bilaga	3	–	Resultat	över	finansiell	förmåga	(andel	rätt)	

 

Frågor 
AP7 
Såfa 

Egna 
fonder Totalt 

1. Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 procents ränta. Hur 
mycket tror de att du skulle ha på kontot efter 5 år om du låter 
pengarna växa på kontot? Mer än 102 kr; Exakt 102 kr; Mindre än 
102 kr; Vet inte 

89,1% 95,2% 93,6% 

2. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 
procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, hur mycket 
skulle du kunna köpa för pengarna? Mer än idag; Exakt samma som 
idag; Mindre än idag; Vet inte. 

87,0% 88,1% 87,8% 

3. ”Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa 
andelar i en aktiefond.” Sant; Falskt; Vet inte. 

93,5% 94,4% 94,2% 

4. Obligationer är värdepapper som löper med fast ränta under viss tid. 
Om räntan går ned, vad händer med obligationspriserna? De går 
upp; De går ned; Förändras inte; Vet inte. 

26,1% 28,6% 27,9% 

5. Vilka har historiskt sett gett högst avkastning på lång sikt? Aktier; 
Obligationer; Vet inte. 

84,8% 88,1% 87,2% 

6. ”Aktier brukar gå upp och ner i värde mer än vad obligationer gör.” 
Sant; Falskt; Vet inte. 

87,0% 85,7% 86,0% 

7. ”En investering som ger högre avkastning än genomsnittet har 
sannolikt högre risk än genomsnittet.” Sant; Falskt; Vet inte. 

89,1% 89,7% 90,6% 

 



 

Bilaga	4	–	Logistisk	regressionsanalys	(med	ålder)	

  
Förutsagda 

samband b-koefficient  P-värde 

      

1. Kön - 0,695  0,196 

2. Ålder + 0,128 *** 0,000 

3. Inkomst + 0,417 * 0,048 

4. Finansiell förmåga + -0,247  0,184 

5. Investerar i aktier + 1,228  0,022 

6. Äger fonder + -0,117  0,857 

7. Privat sparande till pensionen + 0,338  0,758 

      

 Konstant  -5,340 ** 0,001 

 Modellens Chi-två  60,313 *** 0,000 

 Percent correct predicted  70,5%   

 Nagelkerke R2  0,428   

*** = p < 0,001 
** = p < 0,01 
* = p < 0,05 
 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

 


