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Sammanfattning 

TITEL: Ganska snart, men inte nu – Generation Y:s förhållningssätt till pensionssparande 

FÖRFATTARE: Mathias Sjöström & Gabriella Svensson 

HANDLEDARE: Göran Hägg 

BAKGRUND: Generation Y är idag unga vuxna och kommer när de blir pensionärer få ut 

en lägre inkomst än dem som går i pension idag, vilket ökar betydelsen av ett eget sparande. 

Tidigare studier har visat ett samband mellan en hög finansiell bildning och 

pensionssparande. Den finansiella bildningen har dock visats vara låg bland unga. På området 

beteendefinans finns en rad exempel på kognitiva bias som även de pekar på svårigheter med 

långsiktigt sparande. Forskning har ofta fokuserat på en specifik påverkande faktor för 

pensionssparande med ett kvantitativt arbetssätt, men en helhetsbild saknas. 

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka generation Y:s kännedom om och hur de 

reflekterar kring behovet av långsiktigt sparande till pension, samt analysera hur deras 

kännedom och reflektioner relaterar till deras livssituation, finansiella bildning och tidigare 

forskning kring kognitiva bias. 

GENOMFÖRANDE: Studien har genomförts genom kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med åtta personer ur generation Y. Genom frågor där respondenterna fått beskriva 

både sitt eget handlande, sina tankar, sina åsikter samt vad de anser kännetecknar  

generation Y har en helhetsbild av deras förhållningssätt till pensionssparande skapats. 

SLUTSATS: Studiens resultat visar att generation Y som utgångspunkt anser att det finns ett 

behov av pensionssparande, men att det i deras specifika fall inte passar att spara just nu. 

Deras faktiska kunskap om behovet av pensionssparande är dock låg. Motviljan att spara kan 

i flertalet situationer förklaras med överdriven optimism inför framtiden. En alternativ 

förklaring kan dock vara att generationen i dagsläget helt enkelt är nonchalanta inför sin 

framtida ekonomiska situation som pensionärer, då de värderar kortsiktig konsumtion högre. 

NYCKELORD: Generation Y, kognitiva bias, finansiell bildning, pensionssparande. 

 



  



Abstract 

TITLE: Pretty Soon, but Not Now – Generation Y’s attitude to retirement savings 

AUTHORS: Mathias Sjöström & Gabriella Svensson 

SUPERVISOR: Göran Hägg 

BACKGROUND: Generation Y, who today are young adults, will get a lower income when 

they retire than those who are retired now. Previous studies have shown a connection between 

higher financial literacy and saving for retirement, but the financial literacy among young 

people has been shown to be low. In the field of behavioural finance there are several 

cognitive biases that also suggests that there are difficulties connected to long term savings. 

Research has often focused on one specific factor of impact for retirement savings with a 

quantitative approach, but a conclusive picture is lacking. 

AIM: The aim of this thesis is to examine the knowledge and reflections of generation Y 

regarding the need for long term savings for retirement, and to analyse their knowledge and 

reflections in relation to their conditions, financial literacy and previous research on cognitive 

biases. 

COMPLETION: The study has been conducted through qualitative, semi structured 

interviews with eight people from generation Y. Through questions where the respondents 

have had the opportunity to describe both their own actions, thoughts, opinions and what they 

think characterizes generation Y a conclusive picture of their attitude towards retirement 

savings has been created. 

CONCLUSION: The study concludes that generation Y as a reference point considers 

retirement savings important, but that in their specific case it is not suitable to save right now. 

Their actual knowledge about the need for retirement savings is low. Their aversion to save 

can in several cases be explained by undue optimism towards the future. An alternative 

explanation could be that the generation at present simply is unconcerned with their future 

economic situation in retirement, because they value short term consumption higher. 

KEYWORDS: Generation Y, cognitive bias, financial literacy, retirement savings. 
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1 Inledning 

1.1 Vikten av pensionssparande för generation Y 

Krijnen, Zeelenberg och Breugelmans (2016) argumenterar för att spara till pensionen tidigt 

är ett av de viktigaste ekonomiska besluten i livet, då tidigt sparande gör stor skillnad i 

välstånd under pensionstiden. Undersökningar som bland annat Swedbank (2017) gjort visar 

att framtidens pensionärer kommer att få ut betydligt mindre allmän pension som andel av 

sin slutlön jämfört med dagens pensionärer. Undersökningen visar även att de i Sverige som 

är födda under 1980- och 1990-talet är de som kommer få minst, vilket motsvarar cirka  

40–45 procent av sin slutlön i allmän pension. Denna åldersgrupp kan benämnas generation 

Y eller ”millennials” enligt Cutler (2015). Detta är en generation som enligt Larson, Eastman 

och Bock (2016) formats av den tekniska utvecklig och de ekonomiska lågkonjunkturer som 

infallit under deras uppväxt vilket bidragit till att de är mer riskundvikande än tidigare 

generationer.  

Vikten av att börja pensionsspara tidigt har dessutom ökat på grund av reformer av det 

svenska pensionssystemet, vilket främst innebär att den lägsta åldern för uttag av pension 

höjs (Regeringskansliet, 2017). Samtidigt konstaterar Sundén (2009) att det bara är omkring 

hälften av svenskarna mellan 18 och 62 år som har ett privat pensionssparande. Vidare har 

Bucher-Koenen och Lusardi (2011) visat att financial literacy, som på svenska kan översättas 

till finansiell bildning,1 har en betydande inverkan på sparande. Samtidigt påvisar Almenberg 

och Säve-Söderberg (2011) att nivån av den finansiella bildningen bland personer under 35 

år, det vill säga generation Y, i Sverige är låg. En låg bildningsnivå, menar Banks och 

Oldfield (2007), har ett samband med att inte ha ett pensionssparande.  

Generation Y:s förutsättningar för pension i kombination med deras låga finansiella bildning 

och övriga särskiljande egenskaper gör att de utgör ett relevant fall att studera. I relation till 

                                                 

1 Financial literacy kan även översättas till finansiell kunskap. Dock har finansiell bildning valts som 

översättning med anledning av att kunna särskilja mellan när generell kunskap avses och när financial literacy 

avses. 
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tidigare forskning framgår det att faktorer som har inverkan på beteende ofta isoleras i syfte 

att mäta huruvida de har ett signifikant samband med pensionssparande eller andra 

beteendemönster. I ljuset av detta är det relevant att undersöka underliggande resonemang 

och samverkan mellan flera olika typer av påverkan. Genom ett sådant förfarande kan en 

ökad förståelse för individens tankemönster uppnås.  

För att uppnå denna sammantagna bild föreslås en integrerad modell för undersökningen. I 

denna modell inkluderas generationstillhörighet och finansiell bildning som tidigare 

diskuterats, men även livssituation och kognitiva bias.2 Denna analysmodell har inspirerats 

av Katona (1975) som argumenterar för att sparande och konsumtion beror på vilja och 

möjlighet. Vilja representeras i vår modell av kognitiva bias, finansiell bildning och 

generation, möjlighet representeras av livssituation. Att låta livssituation representera 

möjligheten till pensionssparande innebär att resonemang även relateras till det faktiska 

ekonomiska utrymmet för sparande. Inkluderandet av kognitiva bias innebär att beteende kan 

relateras till ytterligare psykologiskt anknutna faktorer. 

Traditionell teori inom ekonomi beskriver att människor är riskundvikande och 

nyttomaximerande, de fattar rationella beslut och påverkas inte av yttre faktorer när de ska 

prognostisera framtiden (Brealey, et al., 2014). I motsats till detta menar Barberis och Thaler 

(2003) att sådana teorier inte kan förklara alla beteenden som människan uppvisar och att 

beteendefinansen, vilken beskriver människor som begränsat rationella och påverkade av 

kognitiva bias, istället är ett bättre alternativ. Akerlof och Shiller (2009) beskriver exempelvis 

att traditionell ekonomisk teori föreslår att beslut om sparande sker utifrån vad som är 

optimalt. Enligt Thaler och Shefrin (1981) står människan däremot i konflikt mellan att göra 

saker nu eller planera för att göra dem i framtiden. Konflikten, som grundar sig i det 

kortsiktiga begäret mot viljestyrkan att motstå, går att relatera till långsiktigt sparande. Om 

lockelsen att konsumera nu är större än viljan att skapa bättre finansiella förutsättningar för 

framtiden, blir sparande en utmaning. 

                                                 

2 Tversky och Kahneman (1974) beskriver kognitiva bias som missbedömningar som uppstår exempelvis vid 

uppskattningar av förhållanden eller händelser i både nutid och framtid. 
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Det finns en mängd ytterligare exempel på beteendefaktorer som försvårar sparandet. 

Weinstein (1980) menar att människor tenderar att vara överdrivet optimistiska kring sin 

framtid, vilket leder till att de underskattar risker. I fallet med sparande innebär det att 

människor inte reflekterar över de ekonomiska svårigheter som kan uppstå som följd av att 

de inte sparat. O’Donoghue och Rabin (2011) visar att ju viktigare ett beslut ter sig, desto 

större är benägenheten att skjuta upp det. Att spara till pensionen är ett konkret exempel på 

just denna konflikt. Detta uppskjutande, betonar Krijnen, Zeelenberg och Breugelmans 

(2016), blir finansiellt kostsamt på grund av pengars tidsvärde. I relation till generation Y:s 

behov av ett eget pensionssparande blir det därför aktuellt att undersöka hur generationen 

förhåller sig till denna motsättning och hur de hanterar svårigheter förknippade med den. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka generation Y:s kännedom om och hur de reflekterar kring 

behovet av långsiktigt sparande till pension, samt analysera hur deras kännedom och 

reflektioner relaterar till deras livssituation, finansiella bildning och tidigare forskning kring 

kognitiva bias. 

1.3 Genomförande 

Denna studie avser att undersöka en komplex situation där flera olika faktorer, enskilt eller 

tillsammans, orsakar ett beteende hos människor. Därför har ett kvalitativt angreppssätt med 

djup insamling av empiri lämpat sig bäst. För att uppnå studiens syfte har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Valet av intervjurespondenter har skett genom ett riktat urval utifrån 

generation Y samt de variabler som tidigare forskning visat har en signifikant inverkan på 

den finansiella bildningen. Dessa variabler inkluderar kön (Lusardi, et al., 2010), ålder 

(Lusardi & Mitchell, 2011), utbildningsnivå (Lusardi & Mitchell, 2014) och utbildningens 

ämnesinriktning (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011). Den insamlade empirin har sedan 

analyserats med utgångspunkt i den analysmodell som vidareutvecklats från Katonas (1975) 

teorier om sparande som en funktion av vilja och möjlighet. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till förvärvsarbetande personer under 30 år med avslutad högskole- eller 

universitetsutbildning som respondenter. Dessa tillhör även generation Y (Cutler, 2015), 

vilket ger en ytterligare avgränsning gentemot exempelvis tidigare studier eftersom 

generationer anses skilja sig i egenskaper och beteende. Denna åldersgrupp har även längst 

kvar till pensionen och kan få störst effekt av ränta-på-ränta-effekten, de kommer få ut lägst 

andel av sin slutlön i pension (Swedbank, 2017) och åldersgruppen anses som minst 

finansiellt bildade (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011). Att endast innefatta 

förvärvsarbetande grundar sig i att dessa mer troligt än studerande tänker på sin pension och 

har sannolikt mer disponibla medel att sätta över till sparande. Detta eftersom en student som 

tar fullt lån och bidrag har en inkomst på drygt 10 000 kronor per månad (CSN, 2018) medan 

medianlönen för högskole- och universitetsutbildade personer födda mellan 1985 och 1994 

är 31 000 kronor (Saco, 2017). Avgränsningen till att endast innefatta personer med avslutad 

högskole-eller universitetsutbildning grundar sig i att tidigare studier har visat att utbildning 

har inverkan på den finansiella bildningen (Lusardi & Mitchell, 2014). Därmed antas 

respondenterna ha bättre möjligheter att reflektera kring studiens frågor på ett nyanserat sätt. 

1.5 Tänkt forskningsbidrag 

Studiens tänkta forskningsbidrag är ge en helhetsbild av generation Y:s resonemang kring 

pensionssparande. Tidigare studier har framförallt undersökt enskilda faktorer som finansiell 

bildning och kognitiva bias var för sig. Forskningen har även varit av kvantitativ karaktär för 

att fastställa korrelationer mellan variabler. Med denna studie fördjupas förståelsen för hur 

de ingående faktorerna generationstillhörighet, livssituation, finansiell bildning och 

kognitiva bias samverkar vid beslutsfattande kring pensionssparande. Skapandet av en 

helhetsbild ökar kunskapen om generationens val och handlingar på ett sätt som inte kan 

uppnås genom studier av enskilda faktorer.  
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2 Faktorer som kan påverka sparande 

I den analysmodell som skapats för studien, vilken presenteras i figur 2.1, ingår  

generation Y, livssituation, finansiell bildning och kognitiva bias. Dessa faktorer har valts 

utifrån sin relevans för ekonomiskt beteende och pensionssparande enligt tidigare forskning.

 

Figur 2.1: Egenutvecklad analysmodell med faktorer som antas påverka pensionssparande 

Generationstillhörighet påverkar enligt Larson et al. (2016) individers beteende då personer 

födda under samma period formats av samma händelser och omgivning under sin uppväxt. 

Att fokusera på generation Y ger därmed möjlighet att urskilja det som utmärker dem. 

Livssituation är en nödvändig komponent i diskussionen om pensionssparande då 

förutsättningar i form av inkomst och utgifter, förutom sparande, inte kan bortses från. Valen 

kring dessa sätter ramverket för hela den ekonomiska situationen. Den finansiella bildningens 

inverkan på ekonomiskt beteende och pensionssparande har lyfts fram i ett antal studier 

(Stolper & Walter, 2017). Finansiell bildning är särskilt relevant att studera i relation till 

generation Y. Detta eftersom personer under 35 år enligt Almenberg och Säve-Söderbergh 

(2011) har en lägre finansiell bildning, vilket funnits ha en negativ inverkan på 
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pensionssparande enligt Banks och Oldfield (2007). Slutligen har kognitiva bias inverkan på 

det ekonomiska beteendets olika aspekter studerats av en rad forskare. För denna studie har 

kognitiva bias med inriktning på bedömningar av framtiden valts ut. Detta motiveras med 

studiens framåtriktade perspektiv eftersom urvalet består av unga personer och undersöker 

deras reflektioner kring framtida pensionssparande och den avlägsna framtiden som 

pensionär. 

Modellens uppbyggnad är inspirerad av Katona (1975), som beskriver att sparande är en 

funktion av vilja och möjlighet. Viljan att spara beror enligt Katona (1975) främst på interna 

faktorer, varför den i vår modell representeras av generationstillhörighet, finansiell bildning 

och kognitiva bias. Detta eftersom dessa faktorer beror på inneboende egenskaper eller 

mentala aspekter hos individen. Möjlighet, anser Katona (1975), beror på externa faktorer. 

Därför representeras den i vår modell av livssituation. Visserligen har individen möjlighet att 

även bestämma över sin livssituation, men i ett kortare perspektiv är livssituationen redan 

given vilket gör att den här betraktas som en extern faktor. 

2.1 Särdrag hos generation Y 

Generation Y eller ”millennials” är en benämning på människor födda ungefär mellan början 

av 1980-talet och slutet av 1990-talet (Cutler, 2015). Denna generation har enligt Larson et 

al. (2016) formats av den tekniska utveckling och de ekonomiska lågkonjunkturer som infallit 

under deras uppväxt, vilket gör att de är mer riskundvikande än tidigare generationer. De 

söker även i mindre utsträckning finansiell rådgivning, utan föredrar istället att söka 

information på egen hand. Andra utmärkande egenskaper är att de har högre utbildning än 

tidigare generationer, men är trots detta i större utsträckning arbetslösa, litar mindre på andra 

människor, flyttar hemifrån senare och gifter sig senare (Cutler, 2015). Weiler (2004) drar 

slutsatsen att generation Y framförallt prioriterar snabbhet och att inhämta information från 

källor som innehåller visuella element istället för bara textbaserade, vilket ytterligare 

understryker deras preferens för internetbaserat lärande. Förutsättningarna för generation Y 

i Sverige påverkas även av ökningen i den disponibla inkomsten som skett under 1900-talets 

senare hälft, vilken gör att senare generationer hela tiden växt upp i ett större välstånd än 

tidigare (SCB, u.d.). 
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2.2 Livssituation 

En av de mest välkända teorierna om hur individer gör val gällande hur de ska fördela sina 

resurser mellan sparande och konsumtion är livscykelhypotesen, som utvecklades av 

Modigliani och Brumberg (1954). Livscykelhypotesen utgår från antagandet om att 

människor planerar sin konsumtion över hela sin livstid för att kunna upprätthålla en jämn 

och stabil konsumtionsnivå. Enligt Modigliani och Brumberg (1954) innebär detta att 

individer sparar när de har större inkomst, för att sedan förbruka det som sparats tidigare i 

perioder med lägre inkomst som vid pension. Att individer har denna helhetssyn och planerar 

för hela sitt liv har sedan dess ifrågasatts av bland annat Fisher och Montalto (2010). De 

konstaterar att människor har en kortare planeringshorisont än resten av sitt liv och att 

tidshorisonten dessutom varierar mellan olika individer. 

En annan välkänd teori om människans behov och deras relation till varandra formulerades 

av Maslow (1954). Han föreslog att behoven kan ordnas som en hierarki i en pyramid där en 

högre nivå inte prioriteras förrän de lägre är uppfyllda. Dessa hierarkier består nedifrån och 

upp av fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattningsbehov, och 

självförverkligandebehov. En av de första att diskutera hierarkiska nivåer av sparande är 

Lindqvist (1981), som beskriver en liknande pyramid. Det mest grundläggande behovet 

uppkommer på grund av kassaförvaltning, det vill säga tidsskillnader i inkomster och utgifter. 

När detta behov är uppfyllt går individen i tur och ordning vidare till buffert- och 

trygghetsbehov, målsparandebehov och sist förmögenhetsförvaltning. Denna modell har 

sedan utvecklats ytterligare, bland annat av Devaney, Anong och Whirl (2007) som använder 

fler nivåer vilka är mer tydligt relaterade till Maslows ursprungliga modell. Devaney et al. 

(2007) använder en modell, representerad i figur 2.2, med sparnivåerna: inget sparande, 

grundläggande behov, buffert, säkerhet i framtiden, kärlek och sociala behov3, aktning/rykte 

samt lyx och slutligen självförverkligande. Faktorer som ökar sannolikheten för att ”flytta 

upp” från en nivå till nästa är inte konsistenta då de varierar för olika nivåer i hierarkin. 

                                                 

3 Exempelvis sparande till sina barn eller till bröllop 
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Exempelvis har utbildning en signifikant positiv inverkan på att börja spara för säkerhet i 

framtiden (Devaney, et al., 2007). 

 

 

Figur 2.2: Hierarki av sparmål, inspirerad av Devaney et al. (2007) 

 

Banks och Oldfield (2007) anser att förutsättningarna för att pensionsspara påverkas av 

interna och externa faktorer. De interna faktorerna består av hur väl en individ kan bearbeta 

information och planera. De externa faktorerna består av hur pensionssystemet är uppbyggt 

med tyngdpunkt på dess enkelhet, stabilitet, hur mycket information som finns tillgänglig 

samt hur bra den är. Vidare menar Banks och Oldfield (2007) att när pensionssystemet 

genomgår en rad förändringar, exempelvis under olika regeringar, kan det bli komplext och 

svårt att överblicka vilket inte är optimalt utifrån deras kriterier. 

En faktor som både Devaney et al. (2007) samt Fisher och Montalto (2010) identifierar som 

signifikant för benägenheten att pensionsspara är den tidshorisont som individen har i sin 

finansiella planering. Enligt Fisher och Montalto (2010) är det dessutom så att sannolikheten  
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för att pensionsspara ökar ytterligare ju längre tidshorisonten är. De menar dock vidare att 

det framförallt är en längre tidshorisont i kombination med konkreta sparmål som motiverar 

till sparande (Fisher & Montalto, 2010). 

2.3 Finansiell bildning 

OECD (2014, s. 12) definierar finansiell bildning som ”kunskap och förståelse för finansiella 

koncept och risker, och kompetensen, motivationen och självförtroendet för att applicera 

sådan kunskap och förståelse för att fatta effektiva beslut inom en mängd finansiella 

kontexter”. Finansiell bildning kan även beskrivas som att ha räknefärdighet och finansiell 

förmåga (Almenberg, 2011). Enligt Bay, Catasús och Johed (2014) finns det huvudsakligen 

tre inriktningar inom forskningen om finansiell bildning: att mäta graden av finansiell 

bildning inom olika demografiska grupper, att undersöka finansiell bildnings inverkan på 

finansiella beslut, samt att undersöka effekten av finansiell utbildning. 

Tidigare studier har visat att befolkningen i Sverige i allmänhet har en låg grad av finansiell 

bildning (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011). Vilka faktorer som har inverkan på den 

finansiella bildningen har beskrivits av flertalet kvantitativa studier. Enligt Lusardi och 

Mitchell (2011) har yngre personer lägre finansiell bildning, vilket även funnits vara fallet 

specifikt i Sverige av Almenberg och Säve-Söderbergh (2011). Lusardi et al. (2010) har visat 

att kvinnor i allmänhet har lägre nivå av finansiell bildning. Lusardi och Mitchell (2014) har 

funnit att en högre utbildning är korrelerat med en högre finansiell bildning. Slutligen har 

Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) konstaterat att för personer med högskoleutbildning 

har även utbildningens inriktning inverkan på den finansiella bildningen, då de som studerat 

ingenjörsvetenskap eller ekonomi har signifikant högre finansiell bildning än dem som 

studerat andra utbildningsinriktningar. 

Graden av finansiell bildnings inverkan på individers finansiella beteende har enligt Stolper 

och Walter (2017) undersökts i ett antal studier. Dock har det visat sig problematiskt att 

fastställa huruvida det råder kausalitet genom att en god finansiell bildning gör att individen 

fattar välgrundade finansiella beslut. Stolper och Walter (2017) föreslår att det skulle kunna 
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röra sig om en omvänd kausalitet, där det istället är viss typ av engagemang i finansiella 

aktiviteter som leder till förvärvande av finansiell bildning. Hilgert, Hogarth och Beverly 

(2003) konstaterade att bland respondenterna i deras studie fanns det korrelation mellan hög 

finansiell bildning och att ha inhämtat denna kunskap genom egen erfarenhet.  

Finansiell bildning mäts ofta genom användande av tre grundläggande frågor om ränta, 

inflation och riskspridning, en metod som först användes av Lusardi och Mitchell (2008). 

Dessa består av: 

1. Ränta: Anta att du har 100 kronor på ett sparkonto och att räntan är 2 procent per år. 

Hur mycket har du på kontot efter fem år? [mer än 102 kronor; exakt 102 kronor; 

minde än 102 kronor] 

2. Inflation: Tänk dig att räntan på ditt sparkonto är 1 procent per år, och att inflationen 

är 2 procent per år. Efter 1 år, kommer du kunna köpa [mer än idag; precis lika mycket 

som idag; mindre än idag] 

3. Riskspridning: Tror du att följande påstående är sant eller falskt? ’Att köpa aktier i 

ett enda företag ger vanligtvis en säkrare avkastning än att köpa en andel i en fond’ 

[sant; falskt].4 

I studien av Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) svarade 35 procent rätt på en variant av 

den första frågan där respondenterna istället skulle räkna fram svaret utan svarsalternativ. 

59,2 procent svarade rätt på den andra frågan och 68,4 procent rätt på den tredje frågan. 

Enbart 21,4 procent svarade rätt på alla frågorna. För alla tre frågorna hade respondenter 

under 35 år och över 65 år klart sämre resultat än de mellan 35 år och 65 år. Ett alternativt 

mått på finansiell bildning är egenupplevd finansiell bildning, vilket bland annat använts av 

Lusardi och Mitchell (2014). Mätningen består då i att respondenter får uppskatta sin egen 

finansiella bildning på en skala. Stolper och Walter (2017) tar upp att män ofta tenderar att 

överskatta sin finansiella förmåga, medan kvinnor istället underskattar den.  

Flertalet studier har understrukit betydelsen av finansiell bildning och färdighet för att fatta 

ekonomiska beslut (Banks & Oldfield, 2007; Hilgert et al., 2003; Larson et al., 2016). 

                                                 

4 Den använda ordalydelsen är uppsatsförfattarnas översättning av Lusardi och Mitchells (2008) original. 
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Specifikt menar Larson et al. (2016) att personer med sämre finansiell bildning i lägre 

utsträckning väljer att placera i tillgångar med högre risk och avkastning. Motsatt beteende 

visas av personer med högre finansiell bildning, som enligt Larson et al. (2016) i större 

utsträckning väljer mer riskfyllda placeringar. Detta menar de beror på att personer med låg 

finansiell bildning i högre grad använder sig av känslor som bas för sina beslut och därför 

påverkas mer av exempelvis rapporter om turbulens på aktiemarknaden. Benägenheten att 

placera pengar i mer riskfyllda tillgångar som aktier ökar enligt Benartzi och Thaler (1999) 

när avkastningen presenteras i form av de möjliga utfall placeringen kan ge över 30 år, istället 

för bara en angivelse av avkastningen för ett år. Detta beror enligt Benartzi och Thaler (1999) 

på en kombination av aversion mot risk generellt och en oförmåga att beräkna eller föreställa 

sig inverkan av ränta-på-ränta-effekten på kapitalets totala avkastning. 

Akerlof och Shiller (2009) har även visat att ränta-på-ränta-effekten inte tas med i 

beslutsunderlag. Det är ett exempel på så kallad narrow framing. Narrow framing innebär 

enligt Barberis och Thaler (2003) att se på varje ingående års avkasting som en enskild 

händelse och inte se dess ackumelerade effekt över flera år. Krijnen et al. (2016) diskuterar 

effekterna av ränta-på-ränta på pensionssparande och framhåller att individer inte tar hänsyn 

till kostnaderna av att sparandet senareläggs. Detta menar de kan bero på tre olika orsaker: 

okunskap om kostnaden, att kostnaden inte beaktas i beslutsfattandet, eller att kostnaden 

underskattas. 

Stolper och Walter (2017) föreslår att finansiell rådgivning kan vara ett substitut för finansiell 

bildning, vilket kan anses vara ett mer effektivt sätt att hantera problemet på än att exempelvis 

utbilda samtliga individer för att de ska uppnå en högre grad av finansiell bildning. Lusardi, 

et al. (2017) har även visat att visuellt utbildningsmaterial kan förbättra individers finansiella 

bildning. 

2.4 Kognitiva bias 

Traditionell ekonomisk teori utgår från att människan fattar beslut utifrån fullt rationella 

grunder och alltid har tillgång till all tillgänglig information (Brealey, et al., 2014). Detta har 

dock ifrågasatts av forskare inom beteendefinans som Thaler, Tversky och Kahneman med 

flera, vilka kombinerat ekonomi och psykologi. Enligt deras forskning är människor inte 
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rationella, utan begränsat rationella, då de påverkas i sina beslut av diverse psykologiska 

snedvridningar och förutfattade meningar (Kahneman, 2013). Tversky och Kahneman (1974) 

menar att individer kan fatta bättre beslut om de är medvetna om de kognitiva bias som 

påverkar dem i deras bedömningar. Urvalet av de kognitiva bias vilka används i denna studie 

har skett med särskild hänsyn till faktorer som inriktar sig på bedömningar av framtiden. 

Detta motiveras med studiens specifika syfte att studera en målgrupp som i dagsläget är unga 

och därför i stor utsträckning behöver fatta beslut om tidpunkter långt fram tiden. 

Överoptimism diskuteras av Bénabou och Tirole (2016). De anser att ett visst mått av 

överoptimism i många fall kan fylla en funktion då det gör att människor i högre utsträckning 

ser positivt på framtiden, sparar därför mer och är mer produktiva. Överoptimism har dock 

även negativ inverkan genom att människor på grund av den överskattar chanserna för något 

de ser som positivt, men underskattar risken för något de ser som negativt (Tversky & 

Kahneman, 1986). Detta trots att många enligt Brenner, Koehler, Liberman och Tversky 

(1996) inte tar hänsyn till den ingående information som finns när de ska göra bedömningar 

av sannolikheter. Även vid bedömningar av framtiden är människor benägna att överskatta 

hur framgångsrika de själva kommer vara (Weinstein, 1980) och underskatta hur lång tid en 

uppgift kommer ta att slutföra (Buehler, et al., 1994). Detta beror enligt Weinstein (1980) på 

att när människor bedömer sin egen sannolikhet för att lyckas med något jämför de sig med 

andra med utgångspunkt i en person som själv inte gör något för att förbättra sin situation 

eller påverka utgången av en händelse. 

Tversky och Kahneman (1974) beskriver att vid många typer av beslutsfattande har det som 

ligger närmast till hands i minnet oproportionerligt stor inverkan på en persons bedömning. 

Detta kan yttra sig på flera sätt. Många studier har visat att beslut i hög utsträckning påverkas 

av att det finns något sorts utgångspunkt, även om denna inte är relaterad till frågan eller 

beslutet i sig (Akerlof & Shiller, 2009; Tversky & Kahneman, 1974). Detta kan även 

observeras genom att betydligt fler väljer att spara i tjänstepension när sådana program är 

opt-out än opt-in5, eftersom sparande då blir utgångspunkten som få väljer att avvika från 

                                                 

5 Opt-out innebär att individer som vill gå ur programmet för pensionssparande måste göra ett aktivt val, medan 

det i opt-in krävs en aktiv handling för att gå med i programmet. 
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(Fisher & Montalto, 2010; Madrian & Shea, 2001). Beslut påverkas också av hur en fråga är 

formulerad, exempelvis chans att vinna jämfört med risk att inte vinna (Tversky & 

Kahneman, 1981). 

Carrillo och Mariotti (2000) definierar fenomenet strategisk ignorans som att medvetet välja 

att inte inhämta all tillgänglig information, trots att själva informationsinhämtandet inte 

skulle kosta individen något. Individer kan också välja att inte ta reda på mer information 

trots att de får ett sämre underlag för beslut genom detta undvikande, eftersom de vill undvika 

att få negativa föraningar bekräftade och därmed behöva ta ställning till dem. Anledningen 

till undvikandet är att individer kan antas uppleva smärta direkt av en nedgång i sina 

tillgångar och nytta direkt vid en uppgång, trots att inga kassaflöden ännu realiserats 

(Karlsson, Loewenstein & Seppi, 2009). Ett konkret exempel på detta är att Karlsson et al. 

(2009) observerade att betydligt fler kontrollerar utvecklingen för sin premiepension vid 

rapporter i media om generella uppgångar än när nyhetsrapporteringen indikerar en nedgång. 

Denna strategiska ignorans kan uppkomma både som ett individuellt fenomen och som ett 

kollektivt tänkande inom en organisation eller grupp människor. Detta beror enligt Bénabou 

och Tirole (2016) på att de gemensamma uppfattningarna förstärker varandra och ytterligare 

minskar benägenheten att konfrontera potentiellt ofördelaktig information. 

Thaler och Shefrin (1981) beskriver konflikten som finns mellan de två delarna av en persons 

handlingsförmåga, som de kallar planner och doer. Planners ser till den långsiktiga nyttan 

medan doers enbart ser till nuet där självbehärskning beskrivs som förmågan att kontrollera 

sina kortsiktiga begär. Teorin om att beslutsfattande är uppdelat i två delar, eller system, med 

olika längd på sina tidsperspektiv har sedan dess vidareutvecklats. Kahneman (2013) 

beskriver hur system 1 agerar intuitivt och utan direkt eftertanke eller ansträngning, medan 

system 2 är det mer medvetna tänkandet som kräver fokus och är energikrävande. Problem 

med självkontroll kan enligt dessa teorier istället karaktäriseras som en oförmåga för det 

planerande system 2 att kontrollera och överrösta det direkt handlande system 1. 
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2.5 Forskningsöversikt utifrån analysmodellen  

En sammanfattning av den tidigare forskningen kring de faktorer som ingår i analysmodellen 

presenteras genom nyckelord i figur 2.3. 

 

  

Figur 2.3: Forskningsöversikt i relation till analysmodellen 
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3 Metod 

Studien ämnar skapa en fördjupad förståelse kring flera områden som innefattar en rad 

komplexa delar och samband. Därför har en kvalitativ undersökningsmetod valts för 

insamling av studiens empiriska material. En metod baserad på kvalitativ forskning 

fokuserar, enligt Salvin-Baden och Major (2013), på deltagarens upplevelse av en situation 

eller miljö där flera verkligheter kan uppdagas. Vidare menar Salvin-Baden och Major (2013) 

att den kvalitativa metoden kan besvara komplexa frågor om människors handlingar och 

erfarenheter. Metoden ger därför möjlighet att ge djup information som kan kopplas samman 

med studiens syfte. För att på bästa sätt låta studien förhålla sig till detta syfte har 

semistrukturerade intervjuer genomförts för att generera empiriskt material.  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) beskriver hur samtalsfokuserade 

intervjuer ger goda möjligheter till registrering av oväntade och personliga svar samt 

uppföljningar av dessa. Esaiasson et al. (2012) framhåller vidare intervjuformen som 

användbar i studier när ett outforskat fält ska undersökas, när det är intressant att veta hur 

människor själva uppfattar sin värld, vid teoriprövning, eller när annan forskning 

kompletteras. Denna studie omfattar alla dessa fyra områden i olika utsträckning, varför 

samtalsfokuserade intervjuer valts för empiriinsamling.  

Den semistrukturerade intervjuformen har möjliggjort att intervjun kunnat anpassas till varje 

individ och tillåtit spontanitet i svaren, men ändå följt en tydlig struktur för att personerna 

skall reflektera över samma frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuerna har utgått 

från en noga genomarbetad intervjuguide med både huvudfrågor och förslag på följdfrågor. 

Respondenterna har även givits utrymme att avvika från frågorna för att diskutera ämnen 

som är speciella för dem. 
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3.1 Urval 

Studien har undersökt representanter från generation Y och deras kännedom om samt 

reflektioner kring behovet av långsiktigt sparande till pensionen. Urvalsgruppen, som 

omfattar personer födda från tidigt 1980-tal till sent 1990-tal, har begränsats ytterligare till 

personer som har avslutad högskole- eller universitetsutbildning, förvärvsarbetar som 

huvudsysselsättning samt är 30 år eller yngre. Lusardi och Mitchell (2014) menar att personer 

med högre utbildning har högre grad av finansiell bildning vilket enligt Banks och Oldfield 

(2007) har en stark korrelation med privat sparande. Medianlönen för urvalsgruppen är cirka 

31 000 kronor per månad (Saco, 2017) jämfört med studerande som med fullt lån och bidrag 

har en inkomst på cirka 10 000 kronor per månad (CSN, 2018). En högre fast inkomst antas 

öka förutsättningarna för ett strukturerat sparande och möjliggör därmed troligen djupare 

reflektioner kring området. Reilly och Brown (2006) stödjer även detta antagande då de 

menar att nödvändiga kostnader måste täckas och ekonomisk trygghet bör uppnås innan ett 

mer strukturerat sparande inleds, vilket förutsätter att inkomsten är tillräckligt hög. Slutligen 

är personer under 30 år de som har längst kvar till pensionen. Åldersgruppen är de som enligt 

nuvarande prognoser kommer få minst andel i allmän pension (Swedbank & Sparbankerna, 

2017). De har även möjlighet till störst utslag av ränta på ränta-effekten vid ett strukturerat 

sparande över tid.  

Det går att beskriva studiens urval som ett strategiskt bekvämlighetsurval då respondenterna 

baserat på urvalskriterierna valts utifrån typ av utbildning, arbete och familjesituation. 

Urvalsmetoden beskrivs av Trost (2010) som lämplig när variation inom en någorlunda 

homogen population är det intressanta och inte statistisk representativitet. Utbildning och 

arbete har betydelse för urvalet eftersom Almenberg och Säve-Söderberg (2011) menar att 

den finansiella bildningen skiljer sig mellan olika yrkeskategorier och olika utbildnings-

bakgrund. Familjesituation blir intressant för att få en spridning över olika personers 

situationer och förutsättningar då sådana faktorer kan antas ha en inverkan på sparbeteende. 

Urvalet har möjliggjorts genom att respondenterna på något sätt varit kända av  
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uppsatsförfattarna sedan tidigare men utan att ha någon koppling till studien. 

Uppsatsförfattarna har heller inte haft någon förkunskap eller insikt i respondenternas 

situation för studiens aktuella områden. Respondenterna har kontaktats via mail eller 

telefonsamtal där studiens syfte presenterats och förfrågan om medverkan lyfts fram.  

3.2 Datainsamling  

Den empiri som samlats in under studien har genererats genom åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer. Varje respondent har på ett reflekterande och ingående sätt fått 

besvara frågor och diskutera områden som berör livssituation, pension, sparande, finansiell 

bildning, kunskap kring ekonomi och pension, intresse för ekonomi, behov, prioriteringar, 

generationsfrågor med mera. Intervjuernas djupgående karaktär har resulterat i en 

genomsnittlig intervjutid om cirka 75 minuter. Denna typ av intervju har lämpat sig bäst sett 

till studiens syfte då förståelsen av respondenternas handlande och tankar är centralt.  

Antalet intervjuer bestämdes på förhand till åtta stycken för att vid behov utökas ytterligare. 

Tillvägagångssättet följer rekommendationer av Trost (2010) som menar att det är bättre att 

fokusera på ett färre antal väl genomförda intervjuer som sedan kan utökas vid behov. Han 

menar också att ett stort antal intervjuer kan leda till att materialet blir ohanterligt samt att 

det blir svårt att få en överblick och se de viktiga detaljer som förenar eller skiljer 

respondenterna åt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar istället att antalet 

respondenter skall utökas till det läge då empirisk mättnad uppstår och ytterligare intervjuer 

inte ger någon ny kunskap. Trost (2010) motsätter sig detta resonemang då han menar att det 

lika gärna kan vara intervjuaren som är inte är mottaglig för mer information och därför 

hävdar empirisk mättnad. Efter genomförandet av de åtta planerade intervjuerna upplevde 

uppsatsförfattarna att svar och resonemang återkom i den utsträckning att nyttan med 

ytterligare intervjuer inte skulle motsvara insatsen. Det var därför inte motiverat att 

genomföra ytterligare intervjuer. 

Alla respondenter som deltagit i studien har fått sin identitet anonymiserad genom fingerat 

namn och utelämnande av direkt personliga beskrivningar som inte har betydelse för studien, 

detta i linje med anonymitetsprincipen (Vetenskapsrådet, 2017). Bryman och Bell (2011) 

poängterar att respondenternas anonymitet är viktig att bibehålla både för deras säkerhet och 
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integritet, men också för att möjliggöra mer utvecklade och ingående svar i känsliga frågor. 

Studien har till stor del berört ämnen och områden av privat karaktär så som personens 

livssituation, ekonomiska situation och sparande. Därför har utformningen av intervjun tagit 

hänsyn till detta genom att gradvis komma in på mer personliga frågor. Vid intervjutillfällena 

har det även förtydligats hur respondenternas integritet och anonymitet kommer hanteras i 

förhoppning om mer uttömmande och ingående svar.  

3.3 Utformning och genomförande av intervjun 

För att intervjuerna skulle generera empiri som svarar mot studiens syfte lades stor vikt vid 

utformningen av intervjuguiden. Därefter genomfördes två provintervjuer varav den ena 

gjordes med två studenter i samma ålder som urvalsgruppen och den andra med en person 

som passar in i urvalets kriterier. Anledningen till de två olika typerna av testintervjuer var 

att få olika perspektiv. Studenterna har insikt i utformningen av en intervjuguide och de 

forskningsetiska ställningstaganden som är aktuella för genomförandet. Personen från 

urvalsgruppen har en större insikt i den livsmiljö som studien ämnar undersöka samt hur 

frågorna uppfattas och kan besvaras. Dessa intervjuer gav återkoppling och insikter som 

vidare utvecklade intervjuguiden, framförallt gällande formulering och naturlig 

ordningsföljd av frågor. Provintervjuerna var också ett sätt för uppsatsförfattarna att träna på 

situationen och för att upptäcka eventuella problem som inte reflekterats över tidigare.  

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva valt, med uppmaningen från 

uppsatsförfattarna att de ska känna sig bekväma med platsen samt att det i största möjliga 

utsträckning skall gå att eliminera störande moment. De valda platserna varierade från 

mötesrum på arbetsplatsen efter avslutad arbetsdag och i avskilda grupprum på universitetet 

till hemmamiljö.  

Intervjuguiden bestod av tre delar där respondenterna först fick förfrågan om de samtyckte 

till att intervjun spelades in och informerades om hur den kommande transkriberingen skulle 

hanteras. Därefter redogjordes för hur intervjun skulle genomföras, hur materialet skulle 

komma att användas och deras delaktighet i studien. Själva intervjun började sedan med 

inledande frågor om personens bakgrund och nuvarande livssituation utan några 

fördjupningar kring ämnet. De inledande frågorna fyllde främst två syften. Dels att 
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respondenten och intervjuaren skulle få lära känna varandra utan att det ställdes några högre 

krav i form av frågor eller svar från någon part. För det andra var bakgrundsinformationen 

användbar vid följdfrågor och utvecklingar senare under intervjun.  

I den andra delen av intervjun berördes områden som bakgrund till pensionssparande, intresse 

och kunskap, behov och prioriteringar samt personliga egenskaper. Respondenterna fick här 

svara på både kortare mer sakliga frågor samt ombads utveckla djupare resonemang och 

tankar. Frågorna berörde deras egen situation, handlande och åsikter kring ämnena som togs 

upp. Respondenterna fick även frångå sig själva när de ombads att resonera kring den 

generation som de tillhör, det vill säga generation Y, och hur respondenterna ser på den. Som 

avslutning på den andra delen av intervjun fick respondenterna svara på tre frågor kopplade 

till finansiell bildning vilket var ett sätt att stämma av den finansiella bildningsnivån hos alla 

studiens deltagare. De frågor som användes för testet av den finansiella bildningen är en 

något modifierad version av dem presenterade av Lusardi och Mitchell (2008). Frågan som 

rör beräkning av ränta har justerats genom att fler svarsalternativ har lagts till. Denna ändring 

gjordes med motiveringen att den ursprungliga versionen av frågan erbjuder för stort 

utrymme för gissningar. Frågorna följdes visserligen upp med följdfrågor om hur 

respondenterna resonerade när de bestämde sig för svaren, men fler svarsalternativ ansågs 

ändå ge mer informationsvärde. I frågan om risk har ordalydelsen ändrats något jämfört med 

Lusardi och Mitchell (2008). Detta efter synpunkter under provintervjuerna om att den 

ursprungliga formuleringen kunde vara svårtolkad. 

I den avslutande delen presenterades först ett antal räkneexempel för hur pensionsprognosen 

idag ser ut för en person som är född 1990, vilket är ungefärligt födelseår för studiens 

deltagare. Avslutningsvis fick respondenterna resonera kring vad de tror skulle öka intresset 

och kunskapen kring tidigare diskuterade ämnen, både för dem själva och för generationen 

de tillhör. Hade respondenterna något att tillägga eller något som de ville utveckla efter detta 

fick de göra det som avslutning.  

Intervjurespondenterna fick inte på förhand ta del av intervjuguiden då spontana reaktioner 

och reflektioner på berörda områden var en del av studien. Eftersom intervjuerna främst 

berörde deras egen livssituation, tankar och handlande samt deras erfarenheter och 

upplevelser kring detta ansågs det inte nödvändigt att på förhand låta respondenterna ta del 
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av frågorna. Om respondenterna hade haft möjlighet att ta del av intervjuguiden innan 

intervjun hade de spontana reaktionerna, vilka varit viktiga för studien, uteblivit. Det är heller 

inte troligt att respondenterna genom förberedelse bidragit med ytterligare eller mer värdefull 

information. 

3.4 Bearbetning av empiri 

Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagningen. Transkriberingen genomfördes snarast 

möjligt efter intervjutillfället för att inte gå miste om intryck som uppfattats under intervjun. 

I transkriberingen har en verklighetstrogen återgivning av intervjun eftersträvats, vilket 

inkluderar att exempelvis markera pauser och upprepningar. Syftet med detta var att även i 

efterhand tydligare kunna urskilja stycken och områden där respondenterna uppvisat 

osäkerhet eller andra uttryck som inte framgår i en löpande text. Utifrån det som framkommit 

i intervjuerna har sedan en kort beskrivning av varje respondent sammanställts, vilken 

skickats till respondenterna tillsammans med transkriberingen för godkännande. 

Transkriberingarna har sedan kodats utifrån de ämnesområden som återkommer i teori- och 

empiriavsnitten samt sammanfattats per respondent och ämnesområde. Sammanfattningarna 

har möjliggjort en översikt av materialet och en utgångspunkt för empiribeskrivningen. I en 

ytterligare genomläsning av transkriberingarna har belysande och lämpliga citat markerats. 

Utifrån det som framkommit under respektive ämne i teorin har sedan analysen 

sammanställts, varefter empirin utformats för att inkludera relevanta exempel och ge en 

helhetsbild av respondenternas resonemang men även lyfta fram skillnader. I utformningen 

av empiribeskrivningen har en balans mellan generella beskrivningar, referat av resonemang 

och citat eftersträvats för att ge en så levande bild som möjligt av respondenternas tankar, i 

linje med studiens syfte. 

3.5 Metodkritik 

Att intervjuer har använts som metod för insamling av empiri medför en risk i samspelet 

mellan intervjuaren och respondenten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller hur 

mötet mellan två personer kan påverka intervjun både i form av den information som 
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framkommer samt hur samspelet mellan intervjuaren och respondenten ter sig. Hur frågorna 

ställs har också påverkan på vilka svar som framkommer på grund av det som Tversky och 

Kahneman (1981) refererar till som effekten av framing. Detta innebär att samma fråga som 

ställs på olika sätt möjligen kommer generera olika svar. Så som intervjun är utformad är 

intervjuareffekten oundviklig eftersom intervjuaren styrt samtalet i en för studien önskad 

riktning. För att ändå minimera både intervjuareffekt och problem med framing har 

intervjuguiden följts i så stor utsträckning som möjligt för att öka sannolikheten att frågorna 

ställts på samma sätt. Det möjliggör även att resultaten är mer jämförbara om studien skulle 

genomföras igen. Intervjuerna i studien har också genomförts av samma person för att minska 

variation i intervjuteknik samt för att intervjuarens personlighet påverkar på samma sätt. Vid 

replikering av studien kan givetvis detta bli problematiskt eftersom intervjuguiden kan följas 

rakt av men intervjuarens personlighet inte kan återskapas.  

Att studiens respondenter är kända av uppsatsförfattarna sedan tidigare kan ha medfört att 

det under intervjuerna framkom svar på ett sätt som det inte gjort om helt okända 

respondenter deltagit i studien. Huruvida detta gynnat eller missgynnat studien är omöjligt 

att med säkerhet veta. Poängteras skall dock att uppsatsförfattarna inte haft någon insikt i 

respondenternas situation på de områden som studien berört och har därför inte på förhand 

kunnat påverka urval eller resultat ur den aspekten.  

Det finns en risk i att respondenterna på grund av intervjusituationen svarat på ett visst sätt 

för att de inte vill säga hela sanningen eller vill ge ett svar som de tror intervjuaren vill höra. 

I ett försök att på förhand motverka detta poängterades det tidigt i intervjun att det är just de 

spontana svaren och reflektionerna som är viktiga. Det framhölls dessutom att deras ärliga 

svar i form av exempelvis ”jag vet inte” är mer värdefulla för studien än ett fabricerat svar. 

Om respondenterna ändå valt att komma med oärliga svar är det inget som uppsatsförfattarna 

kunnat göra något åt. Det finns även en risk att samtalet formats av att det spelats in. Dock 

anser uppsatsförfattarna att sannolikheten för detta är liten då alla samtyckte till inspelning 

utan invändningar samt att ingen verkar ha lagt märke till ljudupptagningen under intervjuns 

gång. Den samlade bedömningen utifrån de svar som framkommit är att respondenterna på 

ett ärligt, spontant och utelämnande sätt valt att besvara de frågeställningar de ställts inför.  
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3.5.1 Studiens kvalitet 

Både Bryman och Bell (2011) samt Salvin-Baden och Major (2013) tar upp att flera forskare 

argumenterar kring huruvida det är lämpligt att diskutera kvalitativa studiers kvalitet med 

mått som validitet och reliabilitet, vilka främst är avsedda för kvantitativ forskning. Två av 

dessa forskare är Lincoln och Guba (1985) som presenterar kvalitetskriterierna tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse vilka enligt dem är mer anpassade för kvalitativ 

forskning.  

Tillförlitligheten, alltså hur troliga eller sannolika resultaten är, får anses som god eftersom 

studien och intervjuerna utgår från respondenternas egna handlande och tankar utan att 

påverkas av någon externt styrande faktor. Resultaten från studien är alltså sanna för den 

verklighet som de deltagande respondenterna lever i och därför blir tillförlitligheten hög. 

Överförbarheten behandlar huruvida resultaten inte blir unika för just studiens respondenter 

utan att resultaten kan tillämpas för andra objekt i andra sammanhang. Då urvalet av 

respondenter är spridda över olika yrkesgrupper, utbildningsbakgrund och med olika 

livssituationer, men representerar samma generationskategori, är det troligt att resultaten har 

stark överförbarhet inom generationen. Den kan däremot vara svagare för andra 

generationsgrupper eftersom generation Y besitter vissa särdrag, vilka presenterats tidigare.  

Hur studiens resultat står sig över tid är det som Lincoln och Guba (1985) väljer att definiera 

som pålitlighet. Eftersom antalet intervjurespondenter är begränsat, där alla har svarat utifrån 

sina egna subjektiva upplevelser, tankar och handlingar, är det svårt att bedöma hur resultaten 

skulle se ut om studien utförs igen. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket medfört 

att det funnits utrymme för observationer som inte går att jämföra eller ställa mot varandra. 

Intervjuguiden ser dock till att både de genomförda intervjuerna och eventuella framtida 

intervjuer i huvudsak ger svar på samma frågor och att intervjuerna fokuserar på samma 

problem. Det är också troligt att en replikering av studien i närtid ger ett i högre grad 

överensstämmande resultat än om studien genomförs vid ett senare tillfälle. Detta eftersom 

representanter från generation Y blir äldre och därmed ändras troligen deras livssituation 

vilket kan antas påverka utfallet av studien. Om replikering av studien sker senare med 

respondenter ur samma åldersgrupp och därmed förmodligen liknande livssituation förändas 

istället generationstillhörigheten och förutsättningarna för denna vilket kan påverka 
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resultaten. För att på bästa sätt ge chans till replikering har därför dokumentationen varit 

viktig för att ge möjlighet för framtida studier att göra avvägningar i tillvägagångssättet och 

genomförandet.  

Slutligen syftar bekräftelse till huruvida arbetet under studien skett på ett neutralt sätt i analys 

och tolkning av insamlat material. Förutom att uppsatsförfattarna aktivt arbetat med att 

bibehålla ett objektivt förhållningssätt genom processen har de även varit måna om att 

ifrågasätta enskilda tolkningar.   

Även Trost (2010) ifrågasätter lämpligheten av validitetsbegreppet som kvalitetsmått och 

argumenterar för att exempelvis trovärdighet är mer passande för diskussion av en kvalitativ 

studies kvalitet. Ett sätt att stärka studiens trovärdighet har varit att transkribera alla intervjuer 

så snart som möjligt efter genomförd intervju och sedan låta varje respondent godkänna 

intervjun som helhet. Det ger även respondenten chansen att dra tillbaka eller förtydliga 

uttalanden så att en rättvisande bild framkommer.   

3.5.2 Källkritik 

Studiens primärkällor som använts för insamling av empiri består av intervjuer med åtta 

stycken respondenter. Eftersom dessa har fått svara på frågor kring sin privatekonomi och 

andra tänkbart känsliga eller privata frågor är det möjligt att framkomna svar färgats av 

integritetsskäl. Uppsatsförfattarna har därför gjort sitt yttersta i utformandet av 

intervjuguiden för att frågorna skall upplevas inkräkta på integriteten så lite som möjligt. 

Samtidigt har respondenterna försäkrats om att deras svar inte kommer kunna spåras tillbaka 

till dem, vilket förhoppningsvis bidragit till så rättvisande och ärliga svar som möjligt.  

De sekundära källor som använts har bedömts vara av trovärdig karaktär. Dessa har främst 

bestått av kollegialt granskade vetenskapliga artiklar och böcker. Information har även 

hämtats från diverse olika statliga institutioner som exempelvis Pensionsmyndigheten, 

Regeringskansliet och Centrala Studiestödsnämnden eller från organisationer som jobbar på 

uppdrag av regeringen, exempelvis Statistiska centralbyrån. Sekundärkällorna kan enligt 

uppsatsförfattarna argumenteras ha en hög grad av tillförlitlighet tack vare att dessa är 

noggrant granskade innan publicering. Viss information som är av mindre betydelse för 

studien, vilka använts mest för att statuera exempel, har hämtats från källor som potentiellt 
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skulle kunna ha en dold agenda. Här har urvalet skett på ett kritiskt och selektivt sätt. Exempel 

på sådana källor är pressmeddelanden och rapporter från svenska storbanker som skulle 

kunna tjäna på att sprida information om pensionssparande som gynnar deras försäljning av 

sparprodukter.  

3.6 Etik 

Ett etiskt förhållningssätt är viktigt vid all typ av forskning vilket Vetenskapsrådet (u.å.) 

framhåller genom att lyfta fram de fyra principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilkas syfte är att skydda individerna som deltar 

i studien. Dessa principer har tagits hänsyn till genom hela arbetsprocessen och i synnerhet i 

samband med intervjuerna. Respondenterna har informerats om vad studien handlar om, vad 

syftet med densamma är och hur de uppgifter de lämnar kommer hanteras. De har också 

informerats om att de när som helst kan avbryta intervjun eller undvika att svara på en fråga. 

Respondenterna har anonymiserats gentemot andra läsare eftersom studien rör frågor av 

potentiellt privat och känslig karaktär vilket också föranleder att informationen inte kommer 

utnyttjas för annat än uppsatsen. Den beskrivning av respondenterna som presenteras i 

uppsatsen har även godkänts av respektive respondent då viss personlig information är av 

nytta för läsaren och för förståelsen av texten.  

Då diskussionerna under intervjun till stor del berört privatekonomi och andra ämnen av 

personlig karaktär blir problematiken kring intrång i privatlivet högst aktuell. Som en 

förberedelse inför intervjuerna med de faktiska respondenterna har, som tidigare nämnts, två 

provintervjuer genomförts. Genom återkoppling från dessa två grupper kunde frågor som inte 

uppfyllde god etisk standard antingen omformuleras eller avfärdas. Trots förarbetet var det 

under varje intervju viktigt att respondenten inte kände sig obekväm inför att svara på 

frågorna samtidigt som frågorna var en förutsättning för en rik och djup insamling av empiri.  
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4 Det svenska pensionssystemet 

Pensionssystemet består potentiellt av tre delar: allmän pension, tjänstepension och eget 

sparande. Den allmänna pensionen, som i sin tur består av inkomstpension och 

premiepension, är den statliga delen av pensionen vilken är inkomstgrundad 

(Pensionsmyndigheten, 2018b). Tjänstepension är en typ av förmån som betalas in av 

arbetsgivaren, där det exakta avtalet för pensionen styrs dels av när den anställda är född, 

dels av vilken bransch den arbetar inom. Pensionsmyndigheten (2017) uppger att ungefär 90 

procent av alla anställda har tjänstepension. Eget sparande är formellt sett inte en del av 

pensionssystemet, men brukar inkluderas i beskrivningen av systemets delar. 

4.1 Information om pensionssystemet 

Pensionsmyndigheten kommunicerar information till pensionssparare och pensionärer varje 

år genom det orangea kuvertet. Kuvertet innehåller information om den hittills intjänade 

pensionen och årsbesked för föregående år. Från och med 2018 innehåller det dock inte 

längre någon prognos över den framtida pensionen (Pensionsmyndigheten, 2018a). En 

pensionsprognos går istället att ta fram genom att använda sig av internettjänsten 

minpension.se6 (Pensionsmyndigheten, 2018a). Minpension.se samlar information om 

intjänad allmän och tjänstepension från samtliga aktörer, samt eget pensionssparande från ett 

fåtal banker. Där finns även möjlighet att justera löneökning, pensionsålder och längd på den 

tidsperiod tjänstepension tas ut. Genom detta går det att undersöka hur förändringar i de 

ingående variablerna påverkar pensionen (Pensionsmyndigheten, 2018a). Att det orangea 

kuvertet minskar i omfattning kan ses som en försämrande åtgärd, då det enligt Sundén 

(2009) är av största vikt att löpande kunna följa utvecklingen av sin pensionsprognos. Med 

förändringen krävs därmed en större egen insats för att utifrån prognosen kunna avgöra om 

egna åtgärder behöver vidtas för att höja en eventuellt för låg framtida pension. 

                                                 

6 Under våren 2018 har en ny beta-version av minpension.se lanserats, vilken inte tas hänsyn till i denna studie. 
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4.2 Reformer av pensionssystemet 

Den största förändringen av det svenska pensionssystemet genomfördes under 90-talet, då 

systemet anpassades för att hantera den ökade livslängden. Förändringen innebar att systemet 

inte längre garanterar en viss nivå på utbetalningarna, jämfört med tidigare då pensionen 

baserades på de 15 lönemässigt bästa åren av arbete (Swedbank & Sparbankerna, 2017), 

förutsatt att personen hade arbetat i minst 30 år totalt (Sundén, 2009). Istället tillämpas 

numera en bestämd nivå på inbetalningarna som andel av lönen (Sundén, 2009). Detta gör 

att pensionen numera kan bli signifikant lägre som följd av livsarbetstiden, eventuellt 

deltidsarbete, sjukskrivning och andra faktorer som påverkar lönen (Pensionsmyndigheten, 

2018b). Enligt Sundén (2009) innebär detta att ett större ansvar läggs på privatpersoner att 

själva spara till sin pension i den mån den allmänna och tjänstepensionen inte är tillräckligt 

hög för den önskade levnadsstandarden. Sedan denna större reform har även andra 

förändringar skett som påverkar pensionen och pensionssparandet. En av dessa är exempelvis 

en höjning av den lägsta åldern för uttag av allmän pension från 61 till 64 år 

(Regeringskansliet, 2015; Regeringskansliet, 2017) 

4.3 Förutsättningar för framtidens pensionärer 

Enligt Swedbank och Sparbankerna (2017) kommer en person född 1990 som går i pension 

vid 65 års ålder att få 41 procent av sin slutlön i allmän pension. Detta kan jämföras med en 

person född 1960 som får 48 procent av sin slutlön med samma förutsättningar. 

Tjänstepensionen kan enligt Swedbank och Sparbankerna (2017) uppgå till cirka 13 procent 

för personer födda på 90-talet. Nästan hälften av respondenterna i Swedbank och 

Sparbankernas undersökning anger att de behöver 70 procent eller mer av sin slutlön i 

pension för att klara sig (Swedbank & Sparbankerna, 2017). Därför kommer ett eget sparande 

krävas för att nå upp till den inkomst som personer anser sig behöva, vilket även påpekas av 

flertalet studier, undersökningar och artiklar (Crofts, 2017; Sundén, 2009; Swedbank & 

Sparbankerna, 2017). 
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5 Resultat av intervjuer 

Studiens intervjuguide samt de i den ingående exemplen återfinns i bilaga 1. De använda 

namnen är som tidigare nämnt fingerade och har inget samband med respondenternas riktiga 

identitet. 

5.1 Beskrivning av respondenterna 

Anna 

Kvinna, 23 år gammal. Egenföretagare inom medieproduktion samt frilansjournalist. Har en 

kandidatexamen inom journalistik och fakturerar i snitt 20 000 per månad. Bor med sin 

sambo och 5-månaders dotter i en medelstor svensk stad i en bostadsrätt, men flyttar under 

studiens tidsram in i ett radhus.  

Johan 

Man, 26 år gammal. Jobbar som gymnasielärare i matematik och har 27 500 kr i månadslön. 

Har läst matematik och produktutveckling på universitetet. Bor tillsammans med sin sambo 

i en hyresrätt i en mindre svensk stad där han även arbetar.  

Daniel 

Man, 29 år gammal. Jobbar som inköpare på ett större företag inom tillverkningsindustri och 

tjänar 36 200 kr per månad. Har en civilingenjörsexamen inom design och produkt- 

utveckling. Bor med sin sambo i en bostadsrätt i en större svensk stad, men jobbar i en mindre 

stad några mil från bostadsorten.  

Sara 

Kvinna, 26 år gammal. Jobbar som utredningsingenjör med en månadslön på 31 300 kr. Har 

en civilingenjörsexamen i bioteknik. Bor tillsammans med sin sambo i villa i en mindre tätort, 

men jobbar i en större svensk stad några mil från sin bostadsort. 
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Maria 

Kvinna, 24 år gammal. Jobbar som lärare i samhällsorienterade ämnen i årskurs 4–9 med en 

månadslön på 27 000kr. Är utbildad gymnasielärare i historia och religion. Bor med sin 

sambo i en hyresrätt i en större svensk stad där hon även arbetar.  

Emma 

Kvinna, 28 år gammal. Har en civilekonomexamen och jobbar som revisorsassistent med en 

månadslön på 28 000 kr. Bor tillsammans med sin sambo i en hyresrätt i en större svensk 

stad där hon även arbetar.  

Andreas 

Man, 28 år gammal. Har en civilingenjörsexamen inom design och produktutveckling. Jobbar 

som verktygsutvecklare på en större tillverkningsindustri med en månadslön på 31 500 kr. 

Bor ensam i en hyresrätt i en större svensk stad där han även arbetar.  

Mikael 

Man, 26 år gammal. Jobbar som underläkare efter avslutad läkarutbildning med en 

månadslön på 31 500 kr. Bor ensam i en hyresrätt i en större svensk stad där han även arbetar.  

5.2 Pension 

Respondenternas kunskap om pensionssystemet är generellt låg. Många uttrycker åsikter 

liknande det Daniel säger, ”Det är ju [ett] jättekrångligt system vi har tycker jag, med flera 

olika delar och man fattar inte vad som är vad”. Samtliga respondenter anser att deras 

förväntade ekonomi som pensionär är en viktig fråga för dem, eller att det är viktigt men att 

de inte funderat närmare över det än med hänvisning till sin ålder. Angående deras spontana 

uppfattning av behovet av ett eget pensionssparande som komplement till den allmänna och 

tjänstepensionen anser alla respondenter att ett privat pensionssparande kommer behövas. 

Dess andel av den totala pensionsinkomsten varierar dock från ”någon tusenlapp” per månad 

enligt Maria till nästan allt enligt Andreas. Intresset för att på egen hand tillägna sig mer 

information och förståelse är lågt, bland annat är intresset för att studera informationen om 

pension som erbjuds i form av det orangea kuvertet klart begränsad. Bara Daniel och Johan 
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har studerat det noggrannare, medan såväl Maria, Sara och Andreas uppger att de över huvud 

taget inte öppnat det i år. Maria tar upp att en anledning till detta är att: 

”Ja det kommer in i min digitala brevlåda. Och då blir det att man gör ännu 

mindre för det känns som att när man fick ett fysiskt kuvert så var det något man 

kunde öppna och kunde kolla på en lapp. I den digitala brevlådan så händer det 

ingenting utan man får en notis och så ligger den där.” 

Sara berättar istället att hon anser sig inte förstå innehållet i det orangea kuvertet och att det 

därför ändå inte är någon idé att titta på det. Daniel berättar om de förändringar som skett i 

informationen i det orangea kuvertet som att ”Eller ja det har ju blivit kortare och kortare, så 

nu är det ju barnvarianten man får”. Det är även bara Daniel av respondenterna som känner 

till minpension.se, som han dock inte tycker är särskilt användbar då han anser att den kan 

vara svår att förstå. Flera andra, mest konkret Emma, beskriver hur en sådan tjänst skulle 

vara användbar för att samla informationen om pensionen, men är inte medveten om att en 

den existerar. 

Respondenterna uttrycker delade uppfattningar kring hur den ekonomiska situationen som 

pensionär kan se ut, framförallt beroende på de intryck de fått från äldre i sin närhet. Å ena 

sidan uttrycker en majoritet tankar i likhet med Mikael att de tror att det är en ovanlig känsla 

att som pensionär ”ha pengar över”. Å andra sidan har några likt Maria på grund av positiva 

erfarenheter från äldre släktingar en mer positiv bild, vilket hon uttrycker som: 

”Jag menar jag har ju mina egna mor- och farföräldrar och de har ju alltid haft 

god ekonomi som pensionärer. Och mina egna föräldrar har aldrig verkat stressa 

över sin situation när de ska bli pensionärer nu i framtiden och så vidare. Och 

min sambos pappa gick i pension i somras och han har heller inte uttryckt 

någonting speciellt vilket gör att man känner ett ganska stort lugn och rycker lite 

på axlarna sådär.” 

Gällande den bild de har av hur de vill att deras liv som pensionärer ska se ut kan två 

huvudgrupper urskiljas. Den ena gruppen tänker sig att framförallt fokusera på familjen, där 

inkomsten inte upplevs spela stor roll. I denna grupp ingår exempelvis Maria och Anna. Anna 

uttrycker sina tankar kring det som att ”jag tror på nåt sätt att när jag är gammal så är det 
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familj som kommer vara livsglädjen för mig”. Den andra gruppen föreställer sig i större 

utsträckning att de ska resa mer samt bibehålla en högre levnadsstandard och anser därmed 

att ekonomin har en större betydelse. Detta framgår exempelvis i det Daniel uttrycker:  

”Att kunna göra det man vill även som pensionär tycker jag känns viktigt. Och 

inte behöva anpassa livet efter inkomsten utan att då man har mycket fritid kunna 

göra det man själv vill.”  

Respondenterna är konsekventa gällande sina önskemål om livet som pensionär och i sina 

reaktioner på exemplet om hur mycket de kommer få ut i pension som andel av sin slutlön. 

De som tänker sig ett mer kostsamt liv som pensionärer är även de som reagerar negativt på 

exemplet om att den förväntade pensionen från allmän och tjänstepension kommer vara cirka 

55 procent av slutlönen, vilket de anser vara lågt. 

I nuläget är det bara två av respondenterna, Sara och Johan, som har ett särskilt 

månadssparande avsatt till pensionen. De förtydligar dock båda två att detta sparande inte på 

något sätt är låst, utan att det går att ta ut pengarna till andra syften. I Saras fall har detta 

sparande påbörjats på initiativ av en bankkontakt i samband med bolån. I Johans fall skedde 

det på uppmaning av hans svärfar som uttryckte att en bekant som pensionssparat själv skulle 

få ut betydligt mer i pension än honom. Detta ledde till att Johan började söka mer 

information och även initierade en kontakt med sin bank för att diskutera pensionssparande.  

Flera av de andra, exempelvis Daniel, har ett mer eller mindre regelbundet sparande som inte 

är en avsättning direkt till pensionen, men som de anser kan utgöra en grund för ett framtida 

pensionssparande. Daniel uttrycker det som ”nej jag har inget särskilt konto som är låst utan, 

jag tänker att jag har åtminstone en andel av det här som är mentalt låst”. Han anser vidare 

att det delvis är ett medvetet val att inte betrakta det som ett specificerat pensionssparade, då 

det skulle känns ”väldigt tungt” att behöva ta de pengarna till något annat, medan han vid ett 

ospecificerat sparande ”får göra det valet när det blir dags”. Trots detta anser Daniel att han 

har den självdisciplin som krävs för att vara säker på att han kommer ha tillräckligt med 

pengar på detta konto till pensionen vid den tidpunkt han blir pensionär. 
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En tredje grupp sparar, men har inte någon tanke om att detta sparande ska gå till pension. 

Som motivering till att inte ha ett pensionssparande i någon form återkommer tankar liknande 

dem Anna uttrycker som ”För det har känts som [att] med tanke på att jag är så ung som jag 

är så känns det som att det har varit fel prioritering just nu”. 

Flera av respondenterna resonerar att det är bra att börja pensionsspara så tidigt som möjligt, 

gärna i samband med sin första fasta anställning. För egen del anser dock flera att de vid 

denna tidpunkt inte hade haft möjlighet att spara, exempelvis på grund av en för låg 

ingångslön i relation till de kostnader de ansåg vara nödvändiga. Flera respondenter som 

börjat arbeta efter avslutad utbildning det senaste året eller de senaste åren resonerar likt 

Maria som anser att hon ”håller på att bygga upp min stabila grund i samhället”, vilket 

innebär att andra sparmål är prioriterade framför pensionssparande i nuläget. 

På exemplet med vilka summor som behöver sparas från och med en viss tidpunkt för att 

uppnå ett visst mål anser Johan, Anna, Sara, Daniel och Mikael att det är att föredra att 

påbörja ett sparande redan vid 25 års ålder med en mindre summa, framför att vänta till  

35 år och behöva lägga mer än dubbelt så mycket varje månad. Anledningar till detta är 

exempelvis som Daniel tar upp att ett vanligt riktmärke för sparande är att lägga undan 10 

procent av sin inkomst per månad. Han diskuterar vidare att den föreslagna summan 800 

kronor bör vara lägre än 10 procent av inkomsten för en majoritet som förvärvsarbetar. 

Mikael nämner att det är lättare att vänja sig vid ett sparbeteende som då blir lättare att 

upprätthålla resten av livet, och att det även är troligt att det har uppkommit ökade utgifter 

för exempelvis hus och familj vid 35 års ålder. De som anser att det är bättre att vänta med 

att påbörja sparandet hänvisar till sin egen ekonomiska situation vid 25 års ålder som ett 

hinder (Emma), att behovet av inkomst som pensionär inte motiverar ett så stort eget sparande 

(Maria), och att det ändå kommer vara lätt att spara det som behövs vid en senare tidpunkt i 

livet (Andreas). 

De flesta reagerar på exemplet om att personer födda 1990 kommer behöva jobba fram till 

68 års ålder för att få ut samma pension som dagens pensionärer får vid 65 år med att det är 

”orättvist”. Med den vidare informationen i den efterföljande frågan om att livslängden ökar, 

vilket innebär att tiden som pensionär ändå i genomsnitt kommer bli längre, ställer de sig 

dock mer förstående till detta påstående. Det är flera respondenter som uttrycker tydliga 
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uppfattningar om vid vilken ålder de tänker sig att de ska gå i pension. Anledningarna till 

dessa relateras framförallt till det de vill göra istället för att arbeta eller arbetet i sig. De berör 

inte de ekonomiska effekterna av tidigare eller senare pension. Johan och Daniel anser båda 

att det vore önskvärt att gå i pension innan 65 års ålder. Detta främst för att de har önskemål 

om att resa och liknande, som de anser att de har större möjlighet till och mer glädje av när 

de är yngre och piggare. Maria, Emma och Mikael resonerar alla i banor kring att de gärna 

skulle arbeta längre förutsatt att de fortfarande uppskattar sitt arbete. 

De som i dagsläget inte har ett särskilt pensionssparande anser ändå att de kommer spara i 

framtiden, exempelvis som Anna resonerar kring att fundera noggrannare över innehållet i 

det orangea kuvertet ”Jag gör det när det är dags. Ganska snart, men inte nu”. Maria säger 

om sitt val att inte pensionsspara i nuläget att:  

”Därför att det i nuläget inte intresserar mig helt enkelt. Och för att jag känner 

att ska jag göra det måste jag ta en dag där jag sätter mig ner och sätter mig in 

i vad jag ska göra och hur jag ska lägga upp det. Dit har jag inte kommit än.” 

Johan och Sara tar också upp att de av olika anledningar har uppfattningen att de inte kan 

påverka sin pension i så stor utsträckning. Johan menar att han har en känsla av att han ändå 

inte kan påverka pensionen mer än att jobba, medan Sara anser att ”Det låter som att 

pensionssystemet ändå är så dåligt så man inte ska lyssna på det”. 

Ett återkommande förslag på vad som skulle göra dem mer intresserade av att pensionsspara 

är den typ av konkreta exempel som fanns i slutet av intervjun. Flera respondenter nämner 

någon typ av ökad utbildning om pension, antingen i den obligatoriska skolgången eller via 

arbetsgivare för dem som är i början av sin karriär. De upplever dock att detta kan vara 

problematiskt. Maria tar exempelvis upp att hon inte tror att hon själv hade varit särskilt 

mottaglig för sådan information när hon gick i gymnasiet. Sara resonerar däremot att ökad 

kunskap skulle göra henne mer intresserad, samtidigt som hon inte upplever att den kurs hon 

läst i ekonomi på universitetet hade denna effekt. Både Sara och Johan tar även upp att en 

positiv värdeutveckling på ett sparande placerat i fonder skulle kunna motivera till att spara 

mer. Andreas nämner också att han tror att det vore användbart med exempel på personer 

som inte fått en bra ekonomisk situation som pensionär. Han anser att detta är bättre än att 
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bara bli ”förmanad” till att börja pensionsspara. Johan resonerar vidare att bland annat 

reklamen från Pensionsmyndigheten gjort att han blivit mindre intresserad av pensionen, han 

uttrycker detta och mer allmänt om sin inställning till pensionssparande som: 

”Just nu känns det [pensionen] avlägset, det är nog därför man inte sätter sig in 

i det riktigt. Och att det sker automatiskt gör också att man inte tänker på det 

[…] de säger, så länge du arbetar och betalar skatt så sker det automatiskt […] 

och det gör att man inte känner att man behöver fokusera på det.”  

5.3  Sparande 

Det sparande som respondenterna prioriterar i nuläget är framförallt till kortsiktiga och 

konkreta mål, eller ett mer allmänt sparande som kan gå till saker som behövs i framtiden 

men ännu inte är specificerat. Sparmål som anges är exempelvis bil, resor under det 

kommande året, oförutsedda utgifter och kontantinsats till köp av bostad. Sara och Anna 

uttrycker också att det är bra att spara för att känna trygghet i sin ekonomi, något Anna 

beskriver som: 

”Sparande för mig är det väldigt viktigt, jag skulle aldrig vilja försätta mig i en 

situation där jag går plus minus noll. För då så skulle det bli en oro, en stress 

och det skulle påverka mitt välmående och mina relationer.” 

Många har en struktur på sitt mer allmänna sparande som bygger på att de lägger undan det 

som ”blir över” i slutet av månaden, detta uppger Johan, Mikael, Andreas, Sara och Daniel. 

Maria är den enda som uppger att hon sätter av en bestämd summa till sparande varje månad. 

Flera andra nämner dock detta som ett exempel på ett sunt sätt att spara. I övrigt uppger flera 

respondenter att de upplever det som lättare att motivera sig till att spara när de har ett tydligt 

mål med det. Emma ger exempel på hur möjligheten att bestämma ett sparmål på sitt konto, 

där en visuell representation av hur hon närmar sig sitt mål, sporrar henne att spara mer. 

Den sparform som respondenterna använder sig av är framförallt att ha sina pengar på ett 

sparkonto. De motiv som anges för att göra så, i motsats till att mer aktivt placera i 

exempelvis fonder, varierar. Maria resonerar exempelvis att hon inte är tillräckligt intresserad 

för att sätta sig in i hur andra former av sparande fungerar, medan Andreas berättar att han 
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hela tiden tänkt att han kanske behöver pengarna snart och därför inte velat välja en placering 

som skulle kunna innebära en inlåsning av pengarna. Flera respondenter uppger även att det 

finns risker med att fonder minskar i värde och att de därför är mer skeptiska mot detta än ett 

sparkonto där pengarna inte förlorar i värde. Andreas pratar i termer av ett konkret sparmål 

och säger att han:  

”känner inget driv att spara bara för att ha pengar. Det är till exempel när jag 

vet att jag vill köpa en lägenhet, då finns det en poäng med att spara. Annars 

ser jag ganska liten poäng med att spara.”  

Johan uttrycker liknande att för att öka sitt långsiktiga sparande så behöver han ha ett konkret 

mål och inte bara spara för sparandets skull. Han anser att istället för att ha pengar på hög, så 

kan han göra något roligare istället. Ett liknande resonemang finns hos flera respondenter, då 

samtliga med undantag för Anna anser att de vid behov skulle ha möjlighet att spara mer 

genom att prioritera annorlunda. Däremot menar de att det i deras nuvarande situation ofta 

framstår som mer tilltalande att spendera tidigare. Emma uttrycker detta som att: 

”Ja alltså det klart att jag skulle kunna spara mer om jag ville. Men då blir det 

ju som sagt kanske ganska mycket på bekostnad av hur man vill leva idag. Hur 

mycket man vill kunna hitta på utöver sitt jobb. Man vill inte bara jobba och gå 

hem.” 

Det är dock bara Mikael som säger sig tycka att det finns en direkt konflikt mellan 

konsumtion idag och långsiktigt sparande. De flesta andra resonerar likt Daniel att de i 

dagsläget har en så pass god ekonomisk situation att de har ett utrymme för att spara en del 

utan att de behöver göra avkall på något särskilt. 

Daniel, Johan, Anna och Sara har erfarenhet av finansiell rådgivning från en bankkontakt. 

Johan har som tidigare nämnt initierat kontakten själv, medan de andra har upprättat 

kontakten i samband med att de tagit bolån. Daniel upplever inte att han haft så stor nytta av 

denna rådgivning, utan det har i stor utsträckning varit ett tvång från bankens sida att upprätta 

ett sparande för att få bolånet. Både Anna och Sara uttrycker däremot en tilltro till denna 

rådgivning. De anser att just förtroendet för personen och att ”inte bli dumförklarad” var 
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viktig för att lita på de råd som de fick. Sara uttrycker dock även åsikten att hon upplevde det 

som att banken försökte sälja tjänster, men anser ändå att det var bra, eftersom: 

”Pensionssparande var nånting som hon verkligen tryckte på och som både jag 

och min sambo visste att det här behöver vi ju faktiskt ha. Bara att man inte vet 

hur, så det var ju ganska perfekt att kunna få hjälp med. Att bara starta nånting 

över huvud taget.” 

Då det finns en skillnad mellan konkreta planer och allmänt sparande utan något särskilt syfte 

varierar det hur långt fram i tiden respondenterna planerar för sitt sparande och sin ekonomi. 

För de konkreta planerna har de flesta en tidshorisont på ett år eller mindre. Emma utmärker 

sig då hon mer ingående diskuterar planer för en tidsperiod som sträcker sig ungefär fem år 

framåt i tiden. Trots att de inte anser sig ha planerat så långt själva nämner Maria, Daniel och 

Mikael att en planering för hela livet är bra, men med olika detaljnivå eller delmål. Mikael 

uttrycker att detta beror på att det finns vissa ”stora saker som påverkar ens ekonomi som 

man […] måste lösa på nåt sätt”. 

5.4 Ekonomiskt beteende 

Bland respondenterna anser de flesta att mat och resor är prioriterade i deras ekonomi i 

nuläget. Flera ger exempel såsom Johan att ”Jag prioriterar dagen lite högre än framtiden 

faktiskt”, eller som Sara som angående fördelningen mellan sparande och konsumtion säger 

att ”I mina prioriteringar så skulle jag inte vara beredd att öronmärka mer [till 

pensionssparande]”. 

Generellt sett är respondenterna optimistiska gällande sin ekonomiska framtid, de enda som 

säger sig vara något mer neutrala är Maria och Anna. Om anledningen till sin optimism 

resonerar många, i likhet med Johan, att de har goda möjligheter att själva påverka sin 

situation om de inte skulle vara nöjda med exempelvis den lön de har. Emma resonerar också 

att hennes utbildning ger henne goda möjligheter att styra över sin situation. Johan nämner 

även sin egenupplevda optimism som en medveten strategi, eftersom han anser att en viss 

grad av optimism gör att han ser mer positivt på framtiden och sina möjligheter att göra val 

då. 
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Daniel och Emma beskriver föräldrarnas ekonomiska beteende och hur ekonomi diskuterats 

under uppväxten som grunden för hur de själva ser på ekonomi. Mikael anser dock att 

föräldrar inte alltid är en bra källa till information om ekonomiskt beteende, då de enligt 

honom kan ha haft en annan situation och inte nödvändigtvis haft ”kloka sparmönster”. 

Respondenterna har på flera områden fått beskriva vad de tycker utmärker den generation de 

tillhör. Mikael, Emma, Johan, Sara och Daniel nämner alla att de tror att generation Y i stor 

utsträckning har inställningen att ”det löser sig” till ekonomi, eller att det alltid finns någon 

annan som tar hand om det. En annan egenskap som poängteras är en ombytlighet och en 

annorlunda inställning till arbete och lojalitet mot en arbetsgivare jämfört med tidigare 

generationer. Exempelvis uttrycker Daniel det som att ”Man vill att arbetsplatsen ska passa 

en själv istället för att man hamnar någonstans när man är 18 och sen jobbar [där] till 65”. 

Emma resonerar liknande och anser att många är mer öppna för att byta arbetsgivare om de 

inte lever upp till de krav eller löneanspråk som den anställda har. 

Tankar om kortsiktighet är också återkommande, som Anna säger att ”Många har svårt att ha 

tålamodet och se vägen dit [till drömjobbet]”, eller det Maria uttrycker som att ”alla måste 

carpe diem, annars kan det va liksom”. Övriga kännetecken som anses utmärka generationen 

är exempelvis att söka information på egen hand via internet, att fler utbildar sig längre vilket 

innebär att de börjar arbeta och skaffar barn senare samt att sociala medier kan vara en 

drivkraft för konsumtion. 

5.5 Finansiell bildning 

På det test av den finansiella bildningen som genomfördes under intervjuerna presterade 

urvalsgruppen som helhet goda resultat. Det var dock bara Daniel och Sara som svarade rätt 

på alla tre frågorna och resonerade kring hur de kom fram till det korrekta alternativet. Den 

fråga som flesta svarade rätt på var frågan som handlade om inflation, där sju av 

respondenterna hade rätt svar. Även medvetenheten om skillnaden i risk mellan fonder och 

aktier var hög då sex av respondenterna svarade rätt. Frågan som gällde ränteutveckling var 

den som flest uppfattade som besvärande och den som Daniel och Sara var ensamma om att 

svara rätt på. Genomgående hade respondenterna ett korrekt resonemang om hur räntan 
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påverkar balansen på kontot de första två åren. Sedan överskattade de dock hur stor inverkan 

ränta-på-ränta-effekten har på slutresultatet, vilket gjorde att de flesta felaktiga svar var högre 

än det korrekta cirka 110 kronor. 

Trots en hög finansiell bildning uppfattar flera respondenter att de undviker att fatta 

ekonomiska beslut av rädsla för att göra fel. Maria uttrycker exempelvis att hon blir rädd för 

att missuppfatta information från bankens hemsida när hon studerar den på egen hand. 

Flertalet respondenter reagerar även på frågorna om finansiell bildning med utrop som ”oj!” 

och ”nej!”, eller som Anna uttrycker att ”det är ju sånt här min hjärna inte klarar av”. Sara 

anser dock att för dem som vill är det enkelt för generation Y att öka sin kunskap eftersom: 

”Det är ju lättare att vara expert om man vill vara det. Tror jag. Och det finns 

också många fler möjligheter för att det finns så många olika sätt att spara på 

och att ta reda på information”.  
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6 Analys 

Generations Y:s förhållningssätt till pensionssparande antogs på förhand vara en komplex 

situation med många individuellt påverkande variabler. Den analysmodell som skapades av 

uppsatsförfattarna och som återigen presenteras i figur 6.1 omfattar de variabler som 

troligtvis kan förklara det empiriska materialet. Området kognitiva bias analyseras inte 

separat utan integreras istället i övriga tre analysområden eftersom dessa då kan diskuteras 

från flera vinklar. 

 

Figur 6.1: Egenutvecklad analysmodell med faktorer som antas påverka pensionssparande 
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6.1 Generation Y om generation Y 

Det verkar finnas en distinktion mellan hur respondenterna ser på sig själva och hur de ser 

på personer i sin omgivning som tillhör generation Y. Att beskriva sin egen generation i mer 

negativa termer, som att de hanterar problem genom att undvika dem samt att ha inställningen 

att ”det löser sig”, får respondenterna att själva framstå som bättre än jämförbara personer 

från samma generation. Samtidigt uttalar flertalet av respondenterna att deras självdisciplin 

och framtida förmåga att inhämta kunskap kommer hjälpa dem fatta nödvändiga beslut kring 

sitt pensionssparande i framtiden, ett sparande de flesta inte upprättat och en tidpunkt de inte 

specificerat.  

Att få sig själv att framstå som mer ansvarsfulla än sin generation skulle kunna vara ett sätt 

att inbringa trygghet i sin egen situation eftersom det finns en känsla av att andra ligger efter. 

Lyckas inte ens egna planer går det även att hänvisa till att generationen är på ett visst sätt 

och därmed inte behöva försvara sitt agerande. Dessa resonemang går i linje med Weinsteins 

(1980) teori om att människor överskattar sin egen förmåga när det kommer till framtida 

handlande, samtidigt som de håller personer som inte gör något för att förbättra sin situation 

som referenspunkt. Ett sådant agerande eller liknande tankegångar hos respondenterna skulle 

kunna orsaka ett uppskjutande av pensionssparandet. Beslutet grundas då på vad andra gör, 

eller snarare inte gör, istället för sin egen situation och vad som är bäst för dem.  

Kortsiktig konsumtion i form av mat, upplevelser, resor och liknande är något som 

respondenterna både beskriver att generation Y prioriterar samtidigt som de själva gör det. 

Preferens för kortsiktig konsumtion avspeglas även till stor del i det sparbeteende som 

respondenterna uppvisar eftersom sparmålen ofta grundar sig i ett inköp av någonting i närtid. 

Just korta sparmål med inslag av visuella element, som grad av måluppfyllelse eller konkreta 

exempel, beskriver respondenterna som motiverande. Även Weiler (2004) har visat detta och 

poängterar att även snabbheten är viktigt för generation Y. Det är därför tänkbart att om 

pensionssparandet delades upp i flera korta segment med tydliga delmål skulle detta vara en 

mer attraktiv sparform för generationen. Dock verkar det finnas ovilja hos flera av 

respondenterna att sätta etiketten pensionssparande på ett visst sparande. Någon motiverar 

detta med att det skulle vara jobbigt mentalt om den var tvungen att ta dessa pengar till något 
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annat ändamål. Ett sådant resonemang skulle däremot vara möjligt att vända till något positivt 

i termer av att personen låter pensionssparandet vara ifred och inte använder detta för andra 

syften.  

Genom intervjuerna framkommer det att sparande som inte grundar sig på sparmål ofta är 

ostrukturerat och sker på icke räntebärande konton av anledningar som att de då vet hur 

mycket som finns hela tiden eller att tillgångarna inte riskerar att förlora i värde. Att 

generation Y är mer riskundvikande jämfört med andra generationer framhäver Larson et al. 

(2016) kan bero på de ekonomiska kriser som präglat deras uppväxt och kan därmed förklara 

att sparandet sker i säkrare sparformer med lägre avkastning. Ett sätt att öka benägenheten 

mot mer riskfyllda tillgångar med chans till högre avkastning skulle enligt Benartzi och 

Thaler (1999) vara att presentera avkastningen i möjliga utfall det skulle ge på 30 år istället 

för på ett år. Att på så sätt illustrera effekten av ränta-på-ränta skulle troligen vara uppskattat 

enligt kommentarer från respondenterna som vittnar om en preferens för konkreta och 

illustrativa exempel. Däremot kan det vara tänkbart att en längre sparhorisont inte går i linje 

med den ombytlighet som generation Y karaktäriseras av enligt respondenterna. De menar 

att generation Y bland annat ser färre hinder att flytta på sig, de stadgar sig senare och byter 

lättare jobb. Med ett sådant förhållningssätt kan behovet av lättillgängliga sparpengar öka 

och kortsiktigt sparande kan därmed vara fördelaktig för en sådan livsstil. Dock verkar det i 

låg utsträckning vara ett medvetet val. 

Även om flertalet respondenter uttrycker att sparmål på flera olika tidshorisonter är positivt 

och önskvärt är det få som själva har mål vilka sträcker sig längre än ett till två år framåt i 

tiden. Om planeringshorisonten är kort minskar angelägenheten för ett strukturerat 

pensionssparande menar både Devaney et al. (2007) samt Fisher och Montalto (2010). 

Dessutom är det endast en respondent som anser att det finns en konflikt mellan konsumtion 

idag och långsiktigt sparande mot pensionen. I kombination med de tidigare nämnda 

prioriteringar och konsumtionsmönster som respondenterna tillskriver både sig själva samt 

generation Y aktualiseras Thaler och Shefrins (1981) teori om att personers handlings- 

förmåga delas upp i planners och doers. Det verkar som att generation Y inte enbart i 

specifika situationer utan mer genomgående handlar enligt det Kahneman (2013) refererar 

till som system 1, där agerande sker intuitivt och med mindre eftertanke. Att generation Y 
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verkar vara doers som handlar enligt system 1 blir tydligt i både deras resonemang och 

handlande kring konsumtion samt ekonomiska prioriteringar, vilket resulterar i en låg grad 

av pensionssparande.  

Thaler och Shefrin (1981) samt Kahneman (2013) menar att det är självbehärskning och 

självkontroll som är avgörande för att styra över från doer till planner samt från system 1 till 

system 2. Att öka graden av självbehärskning och självkontroll verkar dock vara lågt 

prioriterat i nuläget. Flera av respondenterna menar att de är medvetna om sitt 

konsumtionsmönster och att de skulle ha möjlighet att ändra det för att öka långsiktigt 

sparande mot pensionen men att de inte vill göra det valet eftersom de vill leva efter en viss 

standard idag. Den kortsiktiga tillfredställelsen är alltså större än den långsiktiga tryggheten 

vilket återigen går att relatera till Devaney et al. (2007) samt Fisher och Montalto (2010) och 

deras diskussion om planeringshorisont.  

En beskrivning av generation Y som framkommer genom intervjuerna är att de förväntar sig 

att någon annan ska ta tag i och hjälpa dem med deras problem, exempelvis att starta ett 

pensionssparande. De två respondenter som har ett dedikerat pensionssparande menar att det 

var i samband med finansiell rådgivning som de fick den hjälp de behövde för att börja. För 

generation Y kan det här uppstå en problematik. Det verkar vara vanligare att komma i 

kontakt med finansiell rådgivning i samband med bolån då personer är tvingade till det, än 

att uppsöka rådgivning på egen hand för att de vill ha hjälpen. Då generation Y uppges stadga 

sig och bilda familj senare vilket även stöds av Cutler (2015) kan detta leda till att kontakt 

med finansiell rådgivning sker senare eftersom den vanligaste anledningen verkar vara bolån. 

Detta medför sannolikt att även pensionssparande skjuts upp eftersom generation Y inte 

själva prioriterar detta. 

En av respondenterna påpekar dock hur rådgivarna också är säljare som har incitament att 

sälja sina egna sparprodukter eftersom banken gör vinst på dessa. En annan respondent, som 

själv har god kunskap samt intresse för sin ekonomi och sitt sparande, blev tvingad till ett 

fondsparande för att beviljas bostadslån. En sådan person har troligen mindre nytta av den 

finansiella rådgivningen och de extra kostnader som detta medför, jämfört med en person 
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som utan rådgivning troligen står utan pensionssparande. Den finansiella kostnad som 

uppstår genom att stå utanför ett långsiktigt sparande är förmodligen större än den kostnad 

som bankens egna sparprodukter medför.  

6.2 Livssituation och generation Y 

Gemensamt för merparten av respondenterna är att de anser att det är lämpligt att börja spara 

till pensionen i samband med sin första fasta anställning. Dock är det ingen som själv gjorde 

det och två som nyligen börjat spara efter att ha jobbat några år. Flera av de övriga tycker att 

det vore bra att börja spara inom ett par år men har än så länge ingen plan för det. Att hänvisa 

till hur sin livssituation ser ut och att de vill prioritera annat är den vanligaste förklaringen 

till varför de inte börjat pensionsspara. Respondenterna har en stark tilltro till sin framtida 

löneökning och de förlitar sig till stor del på att detta kommer göra dem mer benägna att spara 

till pensionen. Däremot resonerar de i liten utsträckning om hur deras kostnader kommer se 

ut vid samma tidpunkt och hur det kommer påverka sparandet. Tversky och Kahneman 

(1986) menar att människor har en tendens att överskatta framtida skeenden som är av positiv 

och gynnsam karaktär. Samtidigt underskattar de sådant som kan vara negativt i framtiden. 

Respondenternas diskussion blir därmed en tydlig representation av denna teori vilket är 

något som Bénabou och Tirole (2016) samt Weinstein (1980) beskriver som överoptimism.  

Emellertid kan denna bild ifrågasättas. Visserligen uppger respondenterna själva i hög grad 

att de är optimistiska om sin ekonomiska framtid. De resonerar även kring hur framtiden 

kommer vara en bättre tidpunkt för pensionssparande med koppling till sin förväntade 

starkare ekonomiska situation. Här framkommer dock även tecken på att fördröjandet av 

pensionssparandet inte enbart beror på optimism, utan på någon typ av nonchalans inför 

situationen. 

Även om flera av respondenterna hänvisar till sin livssituation för att de inte pensionssparar 

menar de samtidigt att de skulle ha möjlighet att förändra sitt konsumtionsmönster och sina 

val för att prioritera pensionssparande. Denna omprioritering är dock något respondenterna 

inte vill göra då det verkar finnas ett ointresse för att ta reda på mer information om vad som 
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skulle krävas och vad det skulle innebära. Avsaknaden av information och insikt verkar 

därför göra att de överskattar avtrycket ett pensionssparande skulle göra i deras nuvarande 

ekonomiska situation. Samtidigt blir avtrycket större ju längre uppskjutandet sker eftersom 

sparbeloppet som krävs per månad blir högre. 

Det som Akerlof och Shiller (2009) samt Tversky och Kahneman (1974) refererar till som 

utgångspunkt, där de menar att denna i hög utsträckning påverkar beslutsfattande, är tvetydigt 

i denna studie. De flesta respondenterna har som utgångspunkt att de borde spara till 

pensionen och har en bild av att detta borde startas i samband med den första fasta 

anställningen. Ändå är det ingen som agerat utifrån detta eftersom andra faktorer varit 

starkare och mer påverkande. Däremot är det många som hänvisar till närstående släktingar 

och bekanta som referens för sin inställning till pensionssparande. Denna utgångpunkt kan 

bli vilseledande eftersom förutsättningarna för dagens pensionärer, eller snart blivande 

sådana, är och har varit annorlunda mot dem som är gällande för generation Y. När 

kunskapen om hur pensionssystemet fungerar och vad som påverkar dessutom är låg, är 

risken att beslut fattas på fel grunder vilka inte är aktuella för generation Y.  

Respondenternas förhoppning att de kan börja pensionsspara inom ett par år samt att de 

fokuserar mer på sina framtida intäkter än kostnader kan bli problematiskt enligt Gustavsson 

och Hillerstig (2018).7 Deras studie visar hur möjligheten att pensionsspara minskar under 

de år som personer bildar familj och hur utrymmet för pensionssparande sedan ökar igen när 

barnen flyttat ut. Den ökade kostnaden i samband med bildandet av familj är något 

respondenterna för den här studien inte för utvecklade diskussioner kring. Med deras övriga 

resonemang kring aktuell livssituation och möjlighet till pensionssparande är det tänkbart att 

de därför kommer skjuta upp detta till när barnen flyttar ut. Att börja pensionsspara vid denna 

tidpunkt skulle innebära att det krävs ett större sparbelopp per månad. Riskerna i sparandet 

ökar även på grund av den kortare spartiden, som en följd av marknadens svängningar.  

En respondent menar att det vore bra att sätta igång ett pensionssparande även om 

sparbeloppet kan tyckas lågt. Den menar att det därmed kommer vara lättare att öka sparandet 

                                                 

7 Denna studie är ett examensarbete inom företagsekonomi våren 2018. Studien undersöker pensionssparande 

ur ett retroaktivt perspektiv, med inriktning på kognitiva bias ur ett livscykelperspektiv. 
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senare när utrymmet och möjligheten för det förbättras än att tvingas börja vid den 

tidpunkten, vilket kan göra att sparandet då skjuts upp ytterligare. Resonemanget går delvis 

att relatera till det Fisher och Montalto (2010) samt Madrian och Shea (2001) visat med att 

personer som aktivt behöver välja att avsluta ett sparande till tjänstepension sparar i större 

utsträckning än dem som aktivt måste välja att börja spara. Att göra pensionssparandet till en 

rutinmässig och normal del av sin ekonomi gör det därför mindre attraktivt att avstå från det. 

Tankegången stärks av det som framkommit i Gustavsson och Hillerstigs (2018) studie där 

de som pensionssparat innan bildandet av familj fortsatt spara även under barnens uppväxt, 

om än i minskad omfattning, för att sedan öka sparandet när utrymmet blivit större igen. 

Fisher och Montalto (2010), Madrian och Shea (2001) samt Gustavsson och Hillerstig (2018) 

stödjer därför respondentens resonemang att börja pensionsspara tidigt för att sedan på ett 

dynamiskt sätt anpassa detta genom livet kan vara en gynnsam strategi.  

Det verkar finnas en underliggande uppfattning om att börja pensionsspara är något definitivt, 

att det vid starten måste vara ett tillräckligt högt belopp, vilket sedan inte går att ändra på. På 

så sätt byggs det en onödigt hög barriär mot att kunna fatta beslut som rör pensionssparandet. 

Troligen är det en starkt bidragande orsak till att respondenterna väljer att fokusera på varför 

de inte kan pensionsspara nu och skjuter det på framtiden. De lyfter fram argument för sitt 

agerande istället för att välja att se vilka möjligheter de har för att faktiskt börja spara nu. Så 

länge viljan att pensionsspara inte förändras samt viljan att prioritera annat finns, finns det 

förmodligen en risk att respondenterna, och den generation som de representerar, vid varje 

given tidpunkt kommer med argument som motiverar deras handlande och varför 

pensionssparande inte är möjligt. Uppsatsförfattarnas uppfattning är att alla respondenter har 

utrymme för pensionssparande i någon form om de såg mer till sina möjligheter istället för 

hinder och underliggande ovilja.  

Devaney et al. (2007) menar att sparande motiveras och rangordnas enligt följande ordning: 

inget sparande, grundläggande behov, buffert, säkerhet i framtiden, kärlek och sociala behov, 

aktning/rykte samt lyx och slutligen självförverkligande. Av det som framkommit i denna 

studie föreslås istället en modifiering av Devaneys et al. (2007) ursprungliga modell för att 

bättre förklara sparmotiven hos generation Y. Uppsatsförfattarna föreslår istället följande 

ordning: inget sparande, grundläggande behov, buffert, aktning/rykte och lyx, kärlek och 
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sociala behov, självförverkligande och slutligen säkerhet i framtiden, vilket illustreras i figur 

6.2. Den stora skillnaden från modellen av Devaney et al. (2007) och den som föreslås bättre 

passar generation Y är att aktning/rykte och lyx prioriteras tidigare och säkerhet för framtiden 

prioriteras senare för generationen. Anledningen till detta förslag är hur studiens 

respondenter reflekterat kring sina egna och andras prioriteringar samt hur det faktiska 

agerandet har sett ut. Pensionssparandet har en generellt låg prioritering där motiven om 

varför pensionssparande inte sker är många samtidigt som andra projekt som ligger närmare 

i tid prioriteras betydligt högre. 

  

Figur 6.2: Uppsatsförfattarnas förslag på hierarkier av sparmål, omarbetning av Devaney et al. (2007) 

6.3 Finansiell bildning och generation Y 

Respondenterna har som tidigare nämnts visat hög finansiell bildning i relation till 

jämförbara grupper vilket resultaten från Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) stödjer. 

Emellertid verkar det finnas en distinktion mellan teoretisk kunskap och förmågan att omsätta 

denna i praktiken. Teoretiskt visar respondenterna förståelse för både inflation och ränta-på-

ränta-effekten. Kommentarer som att pengarna inte förlorar i värde på icke räntebärande 



47 

konton underminerar dock bedömningen av respondenternas resultat på frågan om inflation. 

Larson et al. (2016) menar att personer med hög finansiell bildning i större utsträckning 

placerar tillgångar i produkter med högre risk och potentiellt högre avkastning. Endast den 

respondent som visar trygghet i sin finansiella bildning och har en uppenbar förmåga att 

omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken, handlar likt det Larson et al. föreslår. Övriga 

respondenter agerar mer likt dem med lägre finansiell bildning vilka enligt Larson et al. 

(2016) placerar i lågavkastande alternativ med låg risk. Detta signalerar att förmågan att se 

den praktiska tillämpningen av ränta-på-ränta-effekten är låg.  

Flera av de argument och handlingar som framkommer genom intervjuerna bidrar, som flera 

gånger nämnts, till ett uppskjutande av pensionssparandet. Ett sådant uppskjutande blir 

finansiellt kostsamt på grund av den uteblivna ränta-på-ränta-effekten vilket gör att ett 

månadssparande i framtiden måste ske till ett högre belopp för att kompensera. Att 

sparbeloppet i framtiden måste vara högre för att kompensera för uteblivet ackumulerat 

sparkapital berör ett fåtal av respondenterna kort. Ingen nämner dock kompensation för 

utebliven ränta-på-ränta, något som även kan ifrågasätta den finansiella bildningen i 

praktiken. Krijnen et al. (2016) menar att den bristande insikten i de finansiella kostnader 

som uppstår av att vänta kan bero på ignorans, negligering eller underskattning. Benartzi och 

Thaler (1999) menar att det istället beror på oförmågan att beräkna eller föreställa sig vilken 

inverkan ränta-på-ränta har på kapitalets avkastning. Att respondenterna skulle underskatta 

ränta-på-ränta-effekten går emot deras egna resonemang och svar när den finansiella 

bildningen stämdes av, där merparten överskattade räntans effekt på fem år. Ofta resonerade 

de rätt de första två åren men hade sedan svårt att fullfölja resonemanget vilket kan stödja 

Benartzi och Thaler (1999). Nonchalans är en troligare anledning vilket ligger mer i linje 

med kommentarer som att ”det löser sig” och att de ska ta tag i det senare. Ett högre månatligt 

sparbelopp i framtiden är dock inget som oroar de flesta respondenter då de har en stark tilltro 

till sin löneutveckling samt sin förmåga att fatta rätt finansiella beslut när de anser att det är 

dags för det. 

De två respondenter som har ett dedikerat pensionssparande har inte startat det tack vare sin 

finansiella bildning. Samtidigt har den respondent, som visar på trygghet i sin finansiella 

förståelse, ett organiserat sparande men detta är inte avsett specifikt för pensionen. Det blir 
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tydligt att enbart teoretisk finansiell bildning inte är tillräckligt för att fatta välgrundade 

ekonomiska beslut. Detta står i kontrast till det samband som Banks och Oldfield (2007) 

påvisat, vilket gör gällande att personer med högre finansiell bildning i större utsträckning 

pensionssparar. Den egenupplevda nivån av finansiell bildning samt förmågan att omsätta 

teori till praktisk förståelse verkar dock ha betydelse. Två liknande teser kommer från Stolper 

och Walter (2017) som resonerar om huruvida det är intresse som orsakar bildning eller tvärt 

om och Hilgert et al. (2003) som föreslår att erfarenhet av ekonomiska aktiviteter bidrar till 

högre bildning. Med den respondent som visar på hög finansiell bildning, trygghet i förmågan 

att omsätta den i praktiken och sedan handlar därefter blir det påtagligt hur självsäkerheten 

spelar in. 

Larson et al. (2016) menar att personer med högre finansiell bildning i större utsträckning 

placerar i tillgångar med högre risk. Om personer bedömer sin egen finansiella bildning högre 

än den faktiskt uppmätta bildningen finns det därför en fara att dessa exponerar sitt 

pensionssparande mot en högre risk än de har kunskap att hantera, vilket kan leda till 

ogynnsamma följder på sikt. För denna studies respondenter verkar snarare det motsatta vara 

problemet då deras sparande, även om det inte är avsett för pension, sker till låg eller ingen 

risk. Förklaringen till detta kan vara att de besitter hög finansiell bildning men underskattar 

både bildningen i sig och sin förmåga att handla därefter vilket är motsatsen till resonemanget 

fört ovan, då den finansiella bildningen är låg men den egna förmågan överskattas. 

Förutom den finansiella bildningens inverkan har bilden av kunskap om pensionssystemet 

och ekonomi i allmänhet framträtt som betydelsefull. Oavsett nivån av den finansiella 

bildningen upplevs pensionssystemet som svårförståeligt. Detta utgör ett hinder för att 

undersöka sitt behov av pensionssparande eller att sätta sig in i pensionens olika delar och 

hur de intjänas. Trots att information om pensionen finns tillgänglig är pensionssystemets 

förmodade komplexitet ett hinder för att tillgodogöra sig denna information. Detta anknyter 

till Banks och Oldfield (2007) som beskriver enkelhet i pensionssystemet och god 

informationstillgång som två viktiga faktorer för att individer ska kunna planera sitt 

pensionssparande. En förstärkning av denna problematik kan uppstå genom att generation Y 

beskrivs som att de med lätthet byter arbetsplats. Detta innebär att intjänad tjänstepension 

sprids ut över flera förvaltare vilket försämrar överskådligheten. När enbart en respondent 
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känner till tjänster som minpension.se och dessutom tycker den är svårbegriplig blir det svårt 

att skapa en överblick över sin pensionssituation.  

Något som respondenterna framhäver för sig själva och den generation de tillhör är hur de 

växt upp med den tekniska utvecklingen och hur lätt det är att ta reda på information idag, 

samt hur bekväma de är med att göra det. Resonemanget öppnar för tolkningen att personer 

från generation Y inte behöver inneha kunskap själva eftersom de lätt kan ta reda på det de 

behöver veta när det blir aktuellt. Samtidigt verkar det som att det finns ett glapp i denna 

tillgänglighet och intresset i att försöka ta reda på mer information som påverkar deras 

ekonomiska situation. Respondenterna skulle i flera fall kunna tänkas leva efter 

tankemönstret att de inte har någon information så de kan inte fatta några beslut, försöker de 

ta reda på nödvändig information så kommer de ändå inte förstå någonting och därför är det 

ingen idé att de försöker, även om de vet hur de ska börja leta. Resonemanget går att likna 

vid det som Carrillo och Mariotti (2000) förklarar som strategisk ignorans, att information 

medvetet undviks för att slippa obehag eller för att inte behöva bekräfta negativa föraningar. 

Informationen finns tillgänglig och det skulle inte kosta något att inhämta den men ändå 

väljer individen bort att hämta den och därmed försämras underlaget för beslutsfattande. Med 

hänsyn till hur respondenterna resonerar kring inhämtandet av information antyder de dock 

ingen rädsla eller ångest förknippat med det. Därför går det att ifrågasätta om det är strategisk 

ignorans som de uppvisar eller om de enbart är nonchalanta inför situationen och anser att de 

därför inte behöver inhämta mer information.  

Även om generation Y beskrivs som bekväm med den tekniska utvecklingen är det möjligt 

att den inte enbart är av godo. Alla respondenter vet huruvida de fått det orangea kuvertet 

och vad de gjort med det. Samtidigt beskriver en respondent hur hon inte brydde sig om det 

orangea kuvertet i år eftersom det kom i den digitala brevlådan. Om fler reagerar likt denna 

respondent framöver finns det en risk att denna årliga pensionspåminnelse glöms bort, vilket 

kan orsaka ytterligare fördröjning av att en person tar reda på mer information om sin 

framtida pension. Av denna anledning kan en fysisk pensionsprognos levererat i ett orange 

kuvert vara en positiv påminnelse för en generation som snabbt sållar bland digitala flöden.  

  



50 

6.4 Sammantagen bild av generation Y 

Utifrån analysen framträder följande bild av generation Y, visuellt representerad i figur 6.3. 

Generation Y är doers som agerar enligt system 1 och undviker beslut genom att skjuta upp 

dem, då de anser att allt ändå kommer lösa sig i framtiden. De ser inte konflikten mellan att 

konsumera idag och att spara långsiktigt för framtiden. Samtidigt anser de sig ha möjlighet 

att omprioritera sina val till förmån för pensionssparande, men istället har de preferenser för 

kortsiktigt sparande. De besitter hög teoretisk finansiell bildning, vilket de däremot verkar 

ha svårt att omsätta i praktiken och de visar tecken på överoptimism och viss nonchalans i 

flera situationer. 

 

Figur 6.3: Den samlade bilden av generation Y  
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Genom analysen har flera alternativa förklarningar till respondenternas agerande 

framkommit. Även om respondenterna beskrivs som överoptimistiska finns det också en 

chans att förklaringen snarare ligger mer i linje med att de är nonchalanta och helt enkelt inte 

bryr sig om sin framtida situation i nuläget. Deras intresse och ointresse för olika situationer 

verkar vara starkt bidragande till huruvida de hanterar situationen och i vilken utsträckning 

den prioriteras.  
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7 Slutsats 

Denna studies syfte har varit att undersöka vilken kännedom generation Y har om behovet 

av pensionssparande och hur de reflekterar kring detta behov. Denna kännedom och dessa 

reflektioner har sedan analyserats i relation till livssituation, finansiell bildning och kognitiva 

bias. 

Studien visar att generation Y vid en första anblick kan anses ha kännedom om att de har ett  

behov av pensionssparande. Vidare undersökning visar dock att den kännedom de har inte är 

grundad i deras eget faktiska behov eller den önskade levnadsstandard de har som pensionär. 

Istället baseras inställningen till behovet av sparande på känslor, gissningar samt andras 

erfarenheter. Reflektionerna kring pensionssparandet kan sammanfattas med att det anses 

vara önskvärt att spara, men att djupare tankare om hur eller när saknas i de flesta fall. 

Utifrån använd analysmodell kan möjlighet och vilja bedömas ur ett självupplevt perspektiv 

som utgår från respondenternas egna uppfattning och synsätt samt ett utomstående perspektiv 

vilket är uppsatsförfattarnas analys. Ur det självupplevda perspektivet är möjligheten att 

spara till pension låg eftersom den påverkas negativt av livssituationen som anses utgöra ett 

hinder. Påverkan av viljan till pensionssparande är varierande. Den kan anses som god då 

respondenterna bedömer sig själva som bättre än den generation som de tillhör även om 

generationstillhörigheten som isolerad faktor är svår att bedöma. Beträffande den upplevda 

finansiella bildningen är den låg hos de flesta respondenter, vilket därmed påverkar viljan 

negativt. Däremot verkar de medvetna om de val de gör, vilket kan tyda på att de inte 

påverkas av kognitiva bias i den utsträckning att det skulle sänka viljan.  

Det utomstående perspektivet visar däremot en annan bild. Möjligheten till ett 

pensionssparande stärks av att de har låga kostnader och att disponibla medel, efter att 

nödvändiga kostnader är täckta, fokuserar på att tillgodose önskvärd konsumtion. 

Respondenternas beskrivning av sitt eget agerande liknar många gånger den generation som 

de till stor del beskriver i negativa termer utan insikt i detta, vilket försvagar viljan att 

pensionsspara. Deras uppmätta finansiella bildning bör vara gynnsam för ett 

pensionssparande och därmed stärka viljan. Emellertid försämras viljan igen av att de faller 
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för en rad kognitiva bias där överdriven optimism och strategisk ignorans är framträdande. 

Beteendet skulle dock även kunna förklaras av nonchalans och ointresse. 

Således står det självupplevda och det utomstående perspektivet i rak motsats till varandra. 

Ur det självupplevda perspektivet påverkas möjligheten negativt. Vilja stärks genom 

generationstillhörighet och kognitiva bias, men försvagas genom den finansiella bildningen. 

Ur det utomstående perspektivet stärks istället möjligheten ur livssituationen, precis som 

viljan stärks genom finansiell bildning. Däremot försvagas viljan av generations-

tillhörigheten och kognitiva bias. 

När möjlighet och vilja inte sätts i relation till analysmodellen är bedömningen att det finns 

en ovilja att se till vilka möjligheter som finns för pensionssparande och inhämtning av 

information om detsamma. Istället väljer respondenterna att se hindren för sparandet och 

informationsinhämtningen för att på så sätt motivera de val som görs, eftersom viljan att 

fokusera på nuet är större än viljan att skapa bättre förutsättningar för framtiden. 

Just bristen på tidsperspektiv framkommer framförallt i hur representanterna från  

generation Y antar att viljan och möjligheten att spara till pensionen kommer vara större i 

framtiden. Som konstaterat är deras ekonomiska prioriteringar även i stor utsträckning 

fokuserade på nuet och deras sparmål är mer kortsiktiga. Detta verkar ha effekten att 

förmågan att föreställa sig sin ekonomiska framtid, både senare i arbetslivet och som 

pensionär, begränsas. Följden blir att pensionssparandet bortprioriteras, utifrån resonemanget 

att det ändå kommer lösa sig sen. 

Slutligen finns det en stor spridning även inom denna relativt homogena grupps kunskap, 

intresse, förutsättningar och önskemål gällande både ekonomi i allmänhet och 

pensionssparande i synnerhet. De önskemål som finns kring livet som pensionär varierar, 

därför krävs kunskap om vilka faktorer som påverkar den allmänna och tjänstepensionen för 

att kunna justera sitt sparande efter sina behov. Detta understryker vikten av att både 

individen själv och eventuell rådgivning tar hänsyn till det enskilda fallet i beslut och 

planering för pensionen och pensionssparandet. 
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8 Förslag för vidare studier 

Respondenterna i denna studie har preferenser som gör att de hellre prioriterar konsumtion 

idag än sparande för att kunna konsumera mer i framtiden. För att få en sanningsenlig bild 

av huruvida sådana val är dem som ger mest nytta för en individ skulle framtida studier kunna 

intervjua individer som i dagsläget är pensionärer. De har möjlighet att reflektera kring när i 

sitt liv de värderat konsumtion mest. Om de gjort liknande val kring att konsumera mer som 

yngre kan de även bedöma om det valet varit det rätta. För att följa upp generation Y:s 

beteende och attityder till fördelningen mellan konsumtion och sparande skulle även 

uppföljande studier kunna genomföras längre fram i tiden. Det kan då fastställas hur de 

upplever konsekvenserna av de val de gjort tidigare i livet. 

Denna studie har i sitt urval enbart inkluderat personer som har en avslutad utbildning från 

universitet eller högskola. I tidigare studier har universitets- och högskoleutbildning funnits 

ha korrelation med en högre finansiell bildning. Samtidigt har en hög finansiell bildning 

ansetts ha ett samband med att pensionsspara och i allmänhet fatta bättre ekonomiska beslut. 

Det är dock få av denna studies respondenter som faktiskt pensionssparar och även få som 

ser det som ett brådskande behov, trots sin utbildning. Därför vore det relevant att replikera 

studien med respondenter som inte har utbildning från universitet eller högskola. I övrigt bör 

dock samma urvalskriterier följas, det vill säga att de arbetar som huvudsysselsättning, i 

nuläget är under 30 år gamla och därmed tillhör generation Y. Detta skulle även innebära en 

bredare bild eftersom dessa personer troligtvis arbetat längre, vilket skulle belysa om det 

enbart är ålder som gör att denna studies respondenter resonerar som de gör eller om 

livssituation i meningen antal år i arbetslivet har en inverkan. 

I denna studie har det framkommit att det inte enbart är finansiell bildning som är av betydelse 

för det ekonomiska beslutsfattandet. Även allmän ekonomisk kunskap och kännedom om 

pensionssystemet verkar ha inverkan på benägenheten att pensionsspara. Därför föreslås en 

kvantitativ studie där sambandet mellan pensionssparande och en annan typ av ekonomisk 

kunskap som är mindre numeriskt fokuserad undersöks. En sådan studie skulle genom en 

enkätutformning också enkelt kunna inkludera en mätning av den finansiella bildningen. 

Genom detta skulle alla dessa tre variabler kunna jämföras med varandra. 
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Slutligen har det framkommit under intervjuerna att respondenterna i stor utsträckning inte 

tillgodogör sig innehållet i det orangea kuvertet. Anledningarna till detta varierar; vissa 

tycker att informationen är för komplicerad, andra att den är för enkel. Att engagemanget för 

innehållet sjunkit på grund av att det kommer till en digital brevlåda är också en åsikt som 

uttrycks. I ett experiment skulle information om pension och prognoser kunna presenteras i 

olika former. Dessa kan inkludera enklare, svårare, visualiserade på olika sätt, i pappersform, 

digitalt och andra variationer. Genom detta skulle kunskap om hur det orangea kuvertet kan 

utformas och individualiseras uppnås. Eftersom minpension.se används i så låg utsträckning 

vore det även relevant att studera om den tid som deltagarna i ett experiment spenderar på att 

studera informationen skiljer sig mellan ett analogt kuvert och digital information. 

  



57 

9 Litteraturförteckning 

Akerlof, G. A. & Shiller, R. J., 2009. Animal Spirits: How human psychology drives the 

economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press. 

Almenberg, J., 2011. Räknefärdighet och finansiell förmåga. Ekonomisk debatt, 39(5), pp. 

17-32. 

Almenberg, J. & Säve-Söderbergh, J., 2011. Financial literacy and retirement planning in 

Sweden. Journal of Pension, Economics & Finance, Volym 10, pp. 585-598. 

Banks, J. & Oldfield, Z., 2007. Understanding Pensions: Cognitive Function, Numerical 

Ability and Retirement Saving. Fiscal Studies, 28(2), pp. 143-170. 

Barberis, N. & Thaler, R., 2003. A Survey of Behavioral Finance. i: G. Constantinides, M. 

Harris & R. Stulz, red. Handbook of the Economics of Finance. Amsterdam: Elsevier 

Science, pp. 1051-1121. 

Bay, C., Catasús, B. & Johed, G., 2014. Situating financial literacy. Critical Perspectives 

on Accounting, Volym 25, pp. 36-45. 

Bénabou, R. & Tirole, J., 2016. Mindful Economics: The Production, Consumtion, and 

Value of Beliefs. Journal of Economic Perspectives, 30(3), pp. 141-164. 

Benartzi, S. & Thaler, R. H., 1999. Risk Aversion or Myopia? Choices in Repeated 

Gambles and Retirement Investments. Management Science, 45(3), pp. 364-381. 

Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F., 2014. Principles of Corporate Finance. 11 red. 

New York: McGraw-Hill Education. 

Brenner, L. A., Koehler, D. J., Liberman, V. & Tversky, A., 1996. Overconfidence in 

Probability and Frequency Judgements: A Critical Examination. Organizational Behavior 

and Human Decision Processes, 65(3), pp. 212-219. 

Bryman, A. & Bell, E., 2011. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

AB. 



58 

Bucher-Koenen, T. & Lusardi, A., 2011. Financial literacy and retirement planning in 

Germany. Journal of Pension, Economics & Finance, 10(4), pp. 565-584. 

Buehler, R., Griffin, D. & Ross, M., 1994. Exploring the "Planning Fallacy": Why People 

Underestimate Their Task Completion Time. Journal of Personality and Social 

Psychology, 67(3), pp. 366-381. 

Carrillo, J. D. & Mariotti, T., 2000. Strategic Ignorance as a Self-Disciplining Device. 

Review of Economic Studies, 67(3), pp. 529-544. 

Crofts, M., 2017. Vi måste spara mer av lönen för att vi ska få en rimlig pension. [Online]  

Available at: https://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/maria-crofts-vi-maste-spara-mer-av-

lonen-for-att-vi-ska-fa-en-rimlig-pension/ [Använd 9 januari 2018]. 

CSN, 2018. Hur mycket pengar kan jag få eller låna. [Online] Available at: 

https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-mycket-pengar-kan-jag-fa-eller-lana.html#expand: 

svid10_62fc105b15ddecaf46f1a51c [Använd 7 februari 2018]. 

Cutler, N. E., 2015. Millennials and Finance: The "Amazon Generation". Journal of 

Financial Professionals, 69(6), pp. 33-39. 

Devaney, S. A., Anong, S. T. & Whirl, S. E., 2007. Household Savings Motives. The 

Journal of Consumer Affairs, 41(1), pp. 174-186. 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G., 2015. Intervjuer. i: G. Ahrne & P. Svensson, red. 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, pp. 34-54. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., 2012. Metodpraktikan. 4 red. 

Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Fisher, P. J. & Montalto, C. P., 2010. Effect of saving motives and horizon on saving 

behaviors. Journal of Economic Psychology, 31(1), pp. 92-105. 

Gustavsson, K. & Hillerstig, H., 2018. Pensionssparande ur ett livscykelperspektiv - En 

studie om vad som påverkar individens beslut avseende pensionssparande. Linköping: 

Linköpings Universitet. 



59 

Hilgert, M. A., Hogarth, J. M. & Beverly, S. G., 2003. Household Financial Management: 

The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin, 89(7), pp. 

309-322. 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N., 2011. Kvalitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Kahneman, D., 2013. Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm: Volante. 

Karlsson, N., Loewenstein, G. & Seppi, D., 2009. The ostrich effect: Selective attention to 

information. Journal of Risk and Uncertainty, 38(2), pp. 95-115. 

Katona, G., 1975. Psychological Economics. New York: Elsevier. 

Krijnen, J. M. T., Zeelenberg, M. & Breugelmans, S. M., 2016. Overcomming inertia in 

retirement saving - Why now and how?, Tilburg: Netspar. 

Larson, L. R., Eastman, J. K. & Bock, D. E., 2016. A Multi-method Exploration of the 

Relationship Between Knowledge and Risk: The Impact on Millennials' Retirement 

Investment Decisions. Journal of Marketing Theory and Practice, 24(1), pp. 72-90. 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G., 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Kalifornien: Sage 

corporation. 

Lindqvist, A., 1981. Hushållens sparande - Beteendevetenskapliga mätningar av 

hushållens sparbeteende, Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. 

Lusardi, A. & Mitchell, O. S., 2008. Planning and financial literacy: How do women fare?. 

The American Economic Review, 98(2), pp. 413-417. 

Lusardi, A. & Mitchell, O. S., 2011. Financial literacy around the world: an overview. 

Journal of Pension Economics and Finance, 10(4), pp. 497-508. 

Lusardi, A. & Mitchell, O. S., 2014. The economic importance of financial literacy: theory 

and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), pp. 5-44. 

Lusardi, A., Mitchell, O. S. & Curto, V., 2010. Financial Literacy among the Young. The 

Journal of Consumer Affairs, 44(2), pp. 358-380. 



60 

Lusardi, A. o.a., 2017. Visual tools and narratives: new ways to improve financial literacy. 

Journal of Pensions, Economics & Finance, 16(3), pp. 297-323. 

Madrian, B. C. & Shea, D. F., 2001. The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) 

Participation and Savings Behavior. The Quarterly Journal of Economics, 116(4), pp. 

1149-1187. 

Maslow, A. H., 1954. Motivation and personality. New York: Harper and Brothers. 

Modigliani, F. & Brumberg, R., 1954. Utility Analysis and the Consumption Function: An 

Interpretation of Cross-Section Data. i: K. K. Kunihara, red. Post Keynesian Economic. 

New Brunswick: Rutgers University Press, pp. 388-436. 

O'Donoghue, T. & Rabin, M., 2011. Choice and Procrastination. Quarterly Journal of 

Economics, 116(1), pp. 121-160. 

OECD, 2014. PISA 2012 results: Students and money (Volume VI): Financial literacy skills 

for the twenty-first century 

Pensionsmyndigheten, 2017. Det här är tjänstepension. [Online] Available at: https:// 

www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/tjanstepension/det-har-ar-tjanstepension 

[Använd 6 mars 2018]. 

Pensionsmyndigheten, 2018a. Orange kuvert - årsbesked för din allmänna pensions. 

[Online] Available at: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-

pensionen/orange-kuvert-arsbesked-for-allmanna-pensionen [Använd 7 mars 2018]. 

Pensionsmyndigheten, 2018b. Pensionens alla delar. [Online] Available at: 

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/ 

pensionens-alla-delar [Använd 6 mars 2018]. 

Regeringskansliet, 2015. Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande. [Online] 

Available at: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/slopad-avdragsratt-for-

privat-pensionssparande/ [Använd 30 december 2017]. 



61 

Regeringskansliet, 2017. Regeringen. [Online] Available at: http://www.regeringen.se/ 

pressmeddelanden/2017/12/blockoverskridande-overenskommelse-for-langsiktigt-hojda-

och-trygga-pensioner/ [Använd 29 december 2017]. 

Reilly, F. K. & Keith, C. B., 2006. Investment Analysis and Portfolio Management. 8 red. 

Mason: Thomson South-West Corp. . 

Saco, 2017. Saco LöneSök. [Online] Available at: http://lsok.saco.se/ 

SASStoredProcess/guest [Använd 7 maj 2018]. 

Salvin-Baden, M. & Major, H. C., 2013. Qualitative Research - The essential guide to 

theory and practice. Oxon: Routhledge. 

SCB, u.d. Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor, 

indikator och år. [Online] Available at: http://www.statistikdatabasen.scb.se/ 

pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR0103F/SektorENS2010ArKeyIn/chart/chartVi

ewColumn/?rxid=87c67bbe-107d-45ff-a628-1244979279c2 [Använd 7 maj 2018]. 

Stolper, O. & Walter, A., 2017. Financial literacy, financial advice, and financial 

behaviour. Journal of Business Economics, 87(5), pp. 581-643. 

Sundén, A., 2009. Learning from the Experience of Sweden: The Role of Information and 

Education in Pension Reform. i: A. Lusardi, red. Overcoming the Saving Slump: How to 

Increase the Effectiveness of Financial Education and Saving Programs. Chicago: 

University of Chicago Press, pp. 324-344. 

Swedbank, 2016. Majoriteten av svenskarna saknar kunskap om sin pension. [Online]  

Available at: https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/ 

publication/cid_2022849.pdf [Använd 6 februari 2018]. 

Swedbank, 2017. Många har orealistiska förväntningar på pensionen. [Online]  

Available at: https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/ 

documents/article/cid_2351658.pdf [Använd 7 februari 2018]. 

 



62 

Swedbank & Sparbankerna, 2017. Många har orealistiska förväntningar på pensionen. 

[Online] Available at: https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/ 

documents/article/cid_2351658.pdf [Använd 6 mars 2018]. 

Thaler, R. & Shefrin, H., 1981. An Economic Theory of Self-Control. Journal of Political 

Economy, 89(2), pp. 392-406. 

Trost, J., 2010. Kvalitativa intervjuer. 4 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Tversky, A. & Kahneman, D., 1974. Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. 

Science, 185(4157), pp. 1124-1131. 

Tversky, A. & Kahneman, D., 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of 

Choice. Science, 211(4481), pp. 453-458. 

Tversky, A. & Kahneman, D., 1986. Rational Choice and the Framing of Decisions. 

Journal of Business, 59(4), pp. 251-278. 

Weiler, A., 2004. Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, 

Critical Thinking, and Learning Theory. The Journal of Academic Librarianship, 31(1), pp. 

46-53. 

Weinstein, N. D., 1980. Unrealistic Optimism About Future Life Events. Journal of 

Personality and Social Psychology, 39(5), pp. 806-820. 

Vetenskapsrådet, 2017. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet, u.å.. Forskningsetiska principer: Vetenskapsrådet. 

 

 



 

10 Bilaga - Intervjuguide 

Beskrivning 

Fråga om samtycke att spela in 

Det är bara jag och min uppsatspartner som genomför studien som kommer veta din sanna 

identitet. Dina svar och beskrivningen av dig kommer anonymiseras för alla utomstående 

parter. Dina svar och beskrivningen av dig kommer du också få godkänna innan någon 

annan tar del av den. Du har när som helst rätt att avböja en fråga eller avsluta intervjun 

helt.  

Den här studien är en del av vår examensuppsats för Civilekonomprogrammet på 

Linköpings universitet. Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas reflektioner och 

tankar kring långsiktigt sparande. Vissa av frågorna kan eventuellt upplevas som svåra, 

men för oss finns det inga dåliga svar utan det viktiga för oss är att få reda på hur du 

verkligen tycker och tänker.  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad är ditt yrke? 

4. Vad är din årsinkomst? 

5. Familjesituation? 

6. Boendesituation? 

7. Vad har du för fritidsintressen? 

Bakgrund om pensionssparande 

8. Är din förväntade framtida ekonomi som pensionär en viktig fråga för dig? 

9. Sparar du idag för att stärka din framtida ekonomi som pensionär? 

10. Har du funderat på när du skall gå i pension?  

a. Vid 65 år, tidigare eller senare? 

11. Har du funderat på hur din framtida ekonomi och levnadsstandard som 

pensionär skall finansieras? 

12. Känner du till minpension.se? 

a. Om ja, använder du det? 

b. Vad tycker du om det? 

  



 

Intresse och kunskap 

För långsiktigt sparande fordras intresse och kunskap. 

13. Hur skulle du beskriva ditt intresse för privatekonomiska frågor? 

a. Hur skulle du beskriva ditt intresse för sparande? 

14. Hur skulle du beskriva ditt intresse för din framtida ekonomi som pensionär? 

15. Hur väl insatt är du i din förväntade framtida ekonomi som pensionär? 

16. Hur mycket tror du, grovt uppskattat, att du kommer att få ut i framtida pension i 

relation till din inkomst idag? 

17. I vilken grad tror du att den pension, som stat och arbetsgivare erbjuder, behöver 

kompletteras med eget sparande för att uppnå önskad levnadsstandard som 

pensionär? 

a. Med stat och arbetsgivare menar vi allmän och tjänstepension 

18. Vem, vilka eller vad har påverkat dig mest vad gäller din nuvarande syn på din 

framtida förväntade ekonomi som pensionär? 

Behov och prioriteringar 

För att kunna spara långsiktigt fordras att det finns ekonomiskt utrymme till detta.  

19. Kan du kort redogöra för vad som just nu är prioriterade ekonomiska projekt i 

ditt liv? 

a. Exempelvis utbildning, arbete, anskaffning av bostad, materiell 

levnadsstandard, konsumtion, sparande, familjebildning eller annat. 

20. Hur skulle du värdera frågan om framtida ekonomi som pensionär i relation till 

de ekonomiska projekt som du idag prioriterar? 

21. Har du idag ekonomiskt utrymme, givet dina prioriterade ekonomiska projekt, 

att spara för att stärka din framtida ekonomi som pensionär? 

a. Det finns en rad projekt som du lägger pengar på idag, som du nämnde 

tidigare, finns det utöver dessa utrymme för ett långsiktigt sparande? 

b. Om utrymmet ej finns, vad skulle krävas för att skapa utrymme för 

långsiktigt sparande?  

22. Uppfattar du det som att det finns en konflikt mellan dina prioriterade 

ekonomiska projekt och långsiktigt sparande? 

a. Upplever du att denna konflikt är skapad för att framstå större än vad den 

är?  

23. När i livet anser du, givet dina prioriterade ekonomiska projekt, att det är dags 

att börja tänka på eller planera inför din framtida ekonomi som pensionär? 

a. När tycker du då det är dags att börja spara för din pension?  



 

Generation Y 

Din generation kallas generation Y, ofta definierad som född från tidigt 1980-tal till sent 

1990-tal, beskrivs ha vissa kännetecken jämfört med tidigare generationer och kallas ofta 

generation Y. 

24. Vad är, enligt din mening, utmärkande för den generation som du och dina 

jämnåriga tillhör, det vill säga dem som är födda under 80- och 90-talet? 

25. Hur påverkar det som är utmärkande för er generation hur ni skaffar information 

om er ekonomi? 

a. Om de inte kommer in på skillnaden mellan att söka information själv 

mot mänsklig kontakt. Kommer de in på det ena så ska jag fråga om det 

andra.  

26. Hur påverkar det som är utmärkande för er generation er syn på ekonomi? 

27. Hur påverkar det som är utmärkande för er generation er syn på långsiktigt 

sparande? 

28. Hur påverkar det som är utmärkande för er generation er syn på er förväntade 

framtida ekonomi som pensionärer? 

Egenskaper 

Forskning i beteendeekonomi har visat att vissa egenskaper gällande hur människor tar 

beslut påverkar hur vi väljer att spara långsiktigt. 

29. Uppfattar du dig vara en optimist, neutral eller pessimist om hur din ekonomi 

som pensionär kommer att bli? 

30. Uppfattar du dig vara en optimist, neutral eller pessimist om hur din ekonomi 

fram till pensionen kommer att utvecklas? 

31. Hur långt fram i tiden tycker du att det är rimligt att planera sin ekonomi? 

32. Hur långt fram i tiden planerar du för din ekonomi? 

a. Agerar du i linje med det som du planerar för?  

33. Undviker du, medvetet eller omedvetet, frågor eller information som berör din 

ekonomi lång sikt? 

a. Hur, i vilka situationer, har du exempel på vad detta kan innebära?  

b. Undviker du, medvetet eller omedvetet, frågor eller information som kan 

vara negativ? 

34. Anser du dig vara kortsiktig eller långsiktig i beslut som påverkar din ekonomi? 

 

  



 

Kunskap om ekonomi och om din framtida förväntade pension 

Nu kommer du få genomföra en standardtest, som omfattar tre frågor, som indikerar vad 

du har för kunnighet i ekonomi. 

35. Hur skulle du, innan testet genomförs, beskriva din kunnighet i ekonomi? 

36. Frågor om finansiell bildning 

a. Anta att du har 100 kronor på ett sparkonto och att räntan är 2 procent 

per år. Hur mycket har du på kontot efter fem år? [mindre än 102 kronor; 

cirka 102 kronor; cirka 105 kronor; cirka 110 kronor; cirka 117 kronor; 

mer än 117 kronor]  

b. Tänk dig att räntan på ditt sparkonto är 1 procent per år, och att 

inflationen är 2 procent per år. Efter 1 år, kommer du kunna köpa: [mer 

än idag; precis lika mycket som idag; mindre än idag]  

c. Vilket ger vanligtvis en säkrare avkastning, att köpa aktier i ett enda 

företag eller att köpa en andel i en fond? [företag; fond].  

37. Vad är dina reflektioner kring ditt resultat på kunskapstestet? 

38. Vad är dina reflektioner kring själva kunskapstestet? 

  



 

Fakta om din framtida förväntade pension 

Nu kommer du få ta del av fakta om din förväntade framtida pension och hur den skall 

finansieras. Vi vill att du kort reflekterar över dessa fakta och relaterar till vad du tidigare 

berättat om hur du förhåller dig till långsiktigt sparande. 

39. En person som är född 1990 och går i pension vid 65 års ålder förväntas få ut ca 

55 procent av sin slutlön i allmän pension + tjänstepension. Är slutlönen t.ex. 

36 000 kronor förväntas du få ut 19 800 kronor. 

40. En person som är född 1990 behöver arbeta fram till 68 år för att få ut samma 

allmän pension som en person som går i pension idag vid 65 års ålder. 

41. En person som är född 1990 och går i pension vid 65 års ålder förväntas vara 

pensionär i snitt 23 år (till 88 års ålder) jämfört med 19 år för dem som går i 

pension idag (till 84 års ålder). 

42. En person som är född 1990, med en slutlön på 36 000 kronor som går i pension 

vid 65 års ålder behöver spara ihop ca 2 miljoner kronor (i dagens penningvärde) 

fram till pensionsdagen för att få ut 75 procent av sin slutlön i pension, vilket 

motsvarar 27 000 kronor. Alltså 55 procent från allmän och tjänstepension, samt 

20 procent från eget sparande. Detta innebär att man behöver spara ca 800 

kronor/månad från 25 års ålder, eller ca 1 150 kronor/månad från 30 års ålder, 

eller ca 1 700 kronor/månad från 35 års ålder. (Beräknat på 7 procent avkastning 

per år). 

Morötter till långsiktigt sparande 

43. Vad krävs, enligt din mening, för att få dig att bli mer intresserad av 

ekonomi/privatekonomi? 

44. Vad krävs, enligt din mening, för att få din generation att bli mer intresserad av 

ekonomi/privatekonomi? 

45. Vad krävs, enligt din mening, för att få dig att bli mer intresserade av 

pensionssparande? 

46. Vad krävs, enligt din mening, för att få din generation att bli mer intresserade av 

pensionssparande? 

47. Vad krävs, enligt din mening, för att få dig att konsumera mindre idag för att öka 

ditt långsiktiga sparande? 

48. Vad krävs, enligt din mening, för att få din generation att konsumera mindre 

idag för att öka sitt långsiktiga sparande? 

  


