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Abstract 

 

Title: What affects the private pension savings in Sweden? – A quantitative study about the 

reduced deductibility in 2015. 

Submission date: 15-05-27 

Course: Examensarbete Kandidat, Bank och Finans (15 HP) 

Authors: Erika Eliasson och Linnea Persson 

Supervisors: Håkan Jankensgård 

Purpose: The purpose of this paper is to find connections between demographic factors and 

a changing of the reduced deductibility year 2015. 

Theoretical och empirical method: The strategy for this empirical study has been in a 

quantitative shape with a deductive approach. A survey has been formed to collect the 

empirical material. The target group for this study has been individuals between 20-65 years 

old, because these are the people that should be saving for their retirement. The questionnaire 

was for the most part filled with beforehand given answers that the individual chose the 

answer that they felt represented themselves. 

Conclusion: The results of this paper shows how some of the demographic factors has an 

impact on how an individual acts when they are saving for their retirement and that there is 

some differences on how they have act after the reduced deductibility. The two factors that 

have an impact is a person’s age and their level of income. Where people in a higher age and 

with a higher income will save more for their retirement then others. People with a higher 

income and a higher age will have change their retirement plan after 2015. 

Keywords: Rational behavior, Behavioral Finance, Demographic factors  



 

 

Sammanfattning 

 

 

Titel: Vad påverkar det privata pensionssparandet? – En kvantitativ studie angående den 

minskade avdragsrätten 2015 

Inlämningsdatum: 15-05-27 

Kurs: Examensarbete Kandidat, Bank och Finans (15 HP) 

Författare: Erika Eliasson och Linnea Persson 

Handledare: Håkan Jankensgård 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att hitta samband mellan de demografiska faktorerna och 

en förändring i det privata pensionssparandet år 2015. 

Teoretisk och empirisk metod: Forskningsstrategin för denna studie har varit av kvantitaiv 

form, med en hypotetisk deduktiv ansats. En enkätundersökning låg till grund för insamling 

av empirin i denna forskning. Målgruppen för respondenterna var mellan 20-65 år, då det 

anses till största del vara dessa som pensionssparar. Enkäten bestod till största del utav frågor 

med alternativ som respondenterna fick fylla i. 

Resultat och Slutsats: Resultatet av denna forskning visar hur vissa av demografiska faktorer 

påverkar personers privata pensionssparande och även hur de agerat efter förändringen av 

avdragsrätt. De demografiska faktorer som kan påvisas påverka är en persons ålder och 

inkomst. Det fanns ett positivt samband mellan stigande ålder och summa pensionssparande 

och stigande inkomst och summa pensionssparande. Åldern och inkomsten sågs även påverka 

hur individer valde att ändra pensionssparandet efter borttagandet av avdragsrätt. 

Nyckelord: Rationellt beteende, Behavioral Finance, Demografiska faktorer  



 

Förord 

 

Att skriva sin första forskning på en så kort tid som gjorts är inte enkelt. Vi vill tacka alla som 

varit delaktiga i vår forskning och som hjälpt oss på ett eller ett annat sätt att klara av denna 

resa. Det har varit en lärdomsfull väg med såväl roliga som svåra stunder, och utan allt stöd 

hade denna uppsats inte varit klar här och nu. Vi vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 

Håkan Jankensgård, för att han funnits som stöd under hela uppsatsens gång. 

 

Ett stort tack riktas även till alla de respondenter som varit delaktiga i vår enkätstudie. Utan 

respondenterna hade denna uppsats inte kommit till. Vidare vill vi uppmärksamma Pierre 

Carbonnier som varit en stödjande pelare under hela enkätens uppbyggnad, insamling och 

analys. 
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1. Introduktion  

__________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer det först att redogöras för bakgrunden till forskningsfrågan. 

Efter bakgrunden kommer det visas tidigare forskning inom samma område och vilka 

bidrag dessa forskningar har kommit fram till. På så sätt kan det nå fram till vilket 

teoretiskt gap som denna forskning ligger till grund för. Vidare framförs syftet med 

forskningen och vad uppsatsen kommer bidra med. Slutligen kommer det som enkelhet 

för läsaren att presenteras en disposition över hur arbetet är upplagt. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

För att få en ekonomisk trygghet efter pensionen blir det allt mer viktigt för 

privatpersoner att ta ett eget ansvar (Lusardi, 2008). När medellivslängden stiger, 

samtidigt som andelen äldre blir större i Sverige blir det mer aktuellt att titta över 

personers pension (Fondbolagens Förening a, u.å). Behovet av att ta eget ansvar genom 

ett mer kompletterande pensionssparande ökar ständigt. Staten har försökt stimulera 

det privata pensionssparandet genom en skattebefrielse i form av en avdragsrätt 

(Fondbolagens Förening b, u.å). Denna avdragsrätt har gett personer en möjlighet att 

dra av 12000kr på skatten varje år för att spara i inför den framtida pensionen. Den 

tredje december 2014 fattade Sveriges Riksdag ett beslut om att minska denna 

avdragsrätt till 1800kr för pensionssparandet år 2015 för att sedan ta bort avdragsrätten 

helt och hållet 2016 (Pensionsmyndigheten, 2015). Det blir därmed aktuellt att titta 

över hur denna förändring av pensionssparande har påverkat privatpersoners beteende 

och agerande kring deras privata pensionssparande. 

 

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt på olika byggstenar, detta visas i 

nedanstående figur 1.1. Gabriel Oxenstinerna (2014) väljer att beskriva det som en 

pyramid där den statliga pensionen är basen för pyramiden och ska stå för cirka 50 

procent av den inkomst som privatpersoner får efter pension. Den baseras på hur 

mycket du jobbar, hur länge du jobbar och vilken inkomst du har under din arbetstid.  

Detta är något som alla arbetande får mellan åldern 25-65 år gamla. Efter det kommer 

tjänstepensionen som du får via din arbetsgivare och regleras på samma sätt som den 

statliga pensionen. Den minsta delen och toppen på pyramiden är det individuella 
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pensionssparandet. Det är här en individ själv kan påverka mer och förändra hur mycket 

den ska ha att leva för när den blir äldre. Desto högre privat pensionssparande en 

individ har desto bättre ställt kommer den också ha under sin pension.  

 

 

Figur 1.1 Pensionspyramid 

(Från: SPV, Statens Tjänstepensionsverk, 2015) 

 

Eftersom den statliga pensionen endast står för 50 procent av den framtida inkomsten 

bör privatpersoner göra individuella val för sitt pensionssparande. Det finns olika 

alternativ att placera sina pengar, dessa är traditionellt pensionssparande, 

kapitalförsäkring, investeringssparkonto (ISK) eller IPS (Oxenstierna, 2014). De 

fördelaktiga alternativen har varit traditionellt pensionssparande och en IPS då det är 

dessa två som har haft skattefrihet. Dessa har privatpersoner sparat pengar via premier 

hos olika försäkringsbolag med en förbestämd utbetalningsplan till pensionen.  

 

Utifrån den nya lagstiftningen väljer försäkringsbolagen att stänga ner nyteckning av 

pensionsförsäkringar och ber sina kunder välja andra alternativ att spara på (Folksam, 

2015). Pensionsmyndigheten (2015) råder privatpersoner att kolla över sitt privata 

pensionssparande och se efter vilka eventuella kostnader de har för sitt sparande idag. 

De alternativa sparformerna som pensionsmyndigheten råder privatpersonerna i 

Sverige till är Kapitalförsäkring, ISK eller att amortera på sitt bolån.  

 

1.2 Problematisering 

Ändringen i Sveriges lagstiftning gällande beskattningen av pensionssparandet innebär 

ett skifte i incitament för individers privata pensionssparande. Då människor inte kan 
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spara lika fördelaktigt med skattereduktion via pensionsförsäkringar eller individuellt 

pensionssparande måste de hitta andra sparformer. Diamond (2008) menar att politiska 

beslut som ger ändringar i incitament kommer påverka hur individer sparar till 

framtiden. När 401 k trädde i kraft i USA, förändrades ingenting rent ekonomiskt men 

beteendet kring sparandet ändrades automatiskt (Madrian & Shea, 2000). Även 

Storbritannien införde en skattereform så kallad ”Stakeholder Pension” som påverkade 

pensionssparandet bland olika befolkningsgrupper (Disney, Emmerson & Wakefield, 

2008). Därmed visades det att vid en ändring i incitament påverkas olika individer till 

förändra sitt agerande. I detta fall när Sveriges Riksdag har valt att ändra avdragsrätten 

för det privata pensionssparandet, blir det en politisk förändring och individer bör välja 

ett annat agerande.  

 

Det finns olika inriktningar som försöker förklara hur människor agerar vid finansiella 

beslut. Diamond (2008) diskuterar kring att en individ vill försöka maximera sin 

levnadsstandard under hela sitt liv. Detta kan visas genom Life-Cycle Hypothesis 

(LCH) som beskriver en individs sparande som stigande när de befinner sig i 

“medelålder”, vidare beskrivs detta i teoriansatsen (Ando & Modigliani, 1963). Men 

Agnew. Balduzzi och Sundén (2003) talar emot LCH och menar på att de äldre allokerar 

mindre pengar till sin pension och de som sparar mest är män, höginkomsttagare och 

de med högre uppsatta positioner. Forskningar som kan besvara varför en individ sparar 

mer eller mindre är olika teorier som CAPM och Economic Man. Dessa menar att en 

individ beter sig rationellt och utifrån att de har all information väljer det alternativet 

som ger dem det mest vinstmaximerande alternativet (Lovric, Kaymak & Spronk, 

2008). Simon (1976) är en av de forskare som kritiserar teorier kring rationellt 

beteende, då han menar att individer saknar kunskapen för att göra de rätta besluten. 

Han menar att olika individer beter sig på olika sätt och att individer ibland fattar 

irrationella beslut. Teorierna kring ett rationellt beteende kan därmed inte förklara 

varför individer ibland fattar irrationella beslut, och därför skapades Behavioral 

Finance. Detta för att kunna genom kognitiv psykologi förklara investerarnas ologiska 

beslut (Kahneman & Tversky, 1979).  Behavioral Finance menar att utifrån 

verkligheten beter sig individer olika beroende på vissa faktorer, exempelvis demografi 

(Lovric et al, 2008).   
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Vid finansiella beslut menar Lovric, Kaymark och Spronk (2008) att det är olika 

beståndsdelar som påverkar individens beteende. De menar bland annat att en av de 

komponenter som påverkar det finansiella beslutsfattandet är individens riskattityd. 

Vidare beskrivs det hur riskkomponenten påverkas av vissa demografiska faktorer så 

som ålder, kön, inkomst och utbildningsnivån. Jacob- Lawson och Hershey (2005) 

stärker detta påstående då resultatet i deras studie angående pensionssparande visade 

att ålder, utbildning och inkomst är relaterade faktorer till finansiella beslut. Studier 

kring beteendet vid finansiella beslut har även gjorts i Portugal. Denna forskning 

riktades dock in på hela hushålls sparande. Det visade sig där att inkomstnivån var en 

av de faktorer som påverkade hushållens sparande (Garcia & Barros, 2011). I Indien 

gjordes en liknande forskning av Chakraborty & Kumar Digal (2011), då det 

fokuserades på privatpersoners sparande. Resultatet av studien visade hur vissa 

demografiska faktorer påverkade personers finansiella beslutsfattande. Dessa faktorer 

var bland annat inkomstnivån, yrket och åldern. Att sparande påverkas av inkomstnivån 

visar även en studie som gjordes i fem länder i södra Asien. Studiens resultat var att 

varje lands totala sparande bestämdes till viss del av hur stor inkomsten per capita var. 

Det vill säga en högre inkomst per capita leder till ett högre totalt sparande för landet 

(Agrawal, Sahoo & Dashan, 2009). 

 

Det blir till större vikt att se över sitt privata pensionssparade då den statliga pensionen 

inte är jämförbar med den lön som en individ har tjänat under en livstid. För att kunna 

bibehålla ett bra finansiellt välmående och ha en bra ekonomi vid en äldre ålder gäller 

det att lägga stor vikt vid sin privata pension (Diamond, 2009). Utifrån tidigare stycken 

visas hur stor betydelse det är att framföra denna undersökning och se hur ändringen i 

avdragsrätten har påverkat människors agerande. Enligt tidigare forskning i USA bör 

män, höginkomsttagare, högre uppsatta personer och gifta allokera mer pengar till sitt 

privata pensionssparande (Agnew, Balduzzi & Sundén, 2003). Statistik från SCB talar 

emot den där det visar att kvinnor har tänkt mer på sitt pensionssparande än män (SCB, 

2013). Därför ligger det i tiden och vid stor vikt att undersöka vilka demografiska 

faktorer som påverkar det privata pensionssparandet i Sverige. Tidigare forskning visar 

att en individ ändrar sitt sparande vid politiska reformer som påverkar det tidigare 

agerandet. Den nya lagstiftningen trädde i kraft år 2015 och innebär att en individ 

endast kan dra av 1800 kronor på skatten för sitt pensionssparande till skillnad från 
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12000 kronor. Därmed finns det nu en stor kunskapslucka hur en individ kommer att 

agera vid denna lagändring. Denna forskning grundas på att det kommer ske ett nytt 

agerande för individer i Sverige 2015, enligt Diamonds (2008) påstående om att en 

incitamentsförändring påverkar en individs sparande.  Det som på så sätt ska besvaras 

är om demografiska faktorer har en påverkan på hur folk agerar vid en lagförändring.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur har det privata pensionssparandet ändrats från år 2014 till år 2015 efter ändringen 

i avdragsrätten, och vilket samband har detta med demografiska faktorer som ålder, 

kön, inkomst och utbildning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att hitta samband mellan de demografiska faktorerna och 

förändringen i det privata pensionssparandet år 2015. 

 

1.5 Avgränsningar 

För underlättande i analysen har det först gjorts analyser av hur en individ sparade år 

2014 och vilka demografiska faktorer som påverkade detta pensionssparande. Vidare 

har det sedan undersökts hur dessa personer har påverkats vid ändringen i 

avdragsrätten, vilka som har valt att ändra sparande och hur har de demografiska 

faktorerna haft inverkan på detta. 
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1.5 Disposition               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEORETISK METOD 

I kapitel två redogörs den valda forskningsmetodiken för 

studien. Detta görs genom att visa forskningsfilosofin, 

forskningsansatsen och forskningsstrategin för studien. 

 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det tredje kapitlet sker en genomgång av den valda 

teoretiska utgångspunkten för forskningen. Fokus ligger på 

rationalitet, Behavioral Finance och individers riskattityd 

vid finansiella beslut. 

 

 

4. EMPIRISK METOD 

Detta kapitel kommer framföra hur vi har gått tillväga för att 

samla in empiri för att kunna besvara forskningens fråga 

Nyckelord som tas upp är pilotstudie, reliabilitet, validitet 

och operationalisering. 

 

 

 

 
5. EMPIRI 

Kapitel fem innehåller en analys kring de svar som fås från 

enkätundersökningen. De kommer sedan jämföras med 

forskningens hypoteser för att kunna besvara dessa. 

 

 

 

 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Det avslutande kapitlet sammanfattar hela forskningen och 

besvarar frågeställningen. Avslutningsvis kommer kapitlet ta 

upp förslag för vidare forskning. 

 

 

 

 

5. ANALYS 

Kapitel sex kommer att innehålla en analys utav resultaten 

som presenteras i kapitel fem.  
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2. Teoretisk Metod  

I detta kapitel redogörs den valda forskningsstrategin, de bakomliggande filosofierna 

samt vilken ansats studien kommer anta. Först kommer forskningsfilosofierna 

beskrivas som en bakgrund till vår metod. Därefter beskrivs vilken forskningsansats 

denna studie har och slutligen framförs vilken metod denna uppsats kommer använda. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofierna ligger till grund för hur vi som forskare samlar in och bearbetar 

fakta. För att välja en forskningsfilosofi gäller det att veta vilket antagande inom 

epistemologin och ontologin vi som forskare ska välja. Det finns två grenar inom 

forskningsfilosofin, det är hermeneutiken och positivismen. Hermeneutikens 

epistemologi grundar sig i humanvetenskap och riktar sig mot att ge en förståelse kring 

fenomen. Denna forskning används främst i kvalitativa empiriska undersökningar som 

intervjuer och observationer. Positivismen i sin tur har en mer naturvetenskaplig ansats 

med härstamning från matematiken. Positivismen kan genom kvantitativ empiriska 

undersökningar, som enkäter, ge en förklaring på fenomenet (R. Åsa, 2007). 

 

För att tolka en kvalitativ data krävs det att forskaren är mer subjektiv då materialet 

inte talar för sig själv (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). För att minska 

subjektiviteten och ge en förklaring till forskningen används en positivistisk ansats i 

denna uppsats.  Syftet med denna forskning är att kunna, genom siffror från en enkät, 

ge en förklaring till en förändring som har skett i Sverige. Genom att skapa olika 

hypoteser kommer vi sedan genom stickprov kunna förklara hela Sveriges befolknings 

finansiella beteende kring den förändrade avdragsrätten. Resultatet kräver därmed 

ingen egen tolkning eller subjektivitet och på så sätt passar denna forskning bra med 

det positivistiska synsättet.  

 

2.2 Forskningsansats 

Vid olika sorters forskning finns det även olika forskningsansatser som kan intas. I 

detta sammanhang pratas det om deduktiv och induktiv, som är varandras motsatser 

(Alvehus, 2013). Vid den induktiva ansatsen utgås det först och främst från det 

empiriska materialet, utan någon teoretisk förförståelse. Efter det empiriska resultatet 

har sammanställts kan slutsatser dras angående vilken teori som kan appliceras. 



14  

  

Därmed passar det induktiva tillvägagångssättet ofta bäst med kvalitativ forskning och 

forskningsfilosofin Interpretivism. Detta eftersom denna ansats vill undersöka och 

förstå unika fall hos den enskilda individen, snarare än att försöka göra 

generaliseringar. Den induktiva ansatsen är även vanlig där det saknas tillräckligt med 

underlag för teorier inom forskningsområdet (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). 

 

Det deduktiva tillvägagångssättet börjar däremot i den andra änden och tar 

utgångspunkt i teoretiska föreställningar. De teoretiska föreställningarna appliceras 

sedan mot insamlad empiri för att kunna se huruvida teorierna stämmer på verkligheten 

eller inte. Den hypotetiskt-deduktiva metoden innebär därmed att hypoteser byggs upp 

utifrån redan existerande teorier som sedan prövas mot empirin som insamlats 

(Alvehus, 2013). Efter att slutsatser av hypoteserna gjorts kan ofta även en 

generalisering av detta resultat göras (Saunders, Lewis och Thornshill, 2003). I denna 

studie kommer en hypotetisk-deduktiv ansats finnas. Detta eftersom forskningens 

syfte kommer att formuleras utifrån nuvarande teorier såsom Behavioral Finance och 

teorier kring rationalitet för att kunna göra hypoteser angående de demografiska 

faktorerna. Dessa hypoteser kommer därefter provas med hjälp av empiriskt insamlat 

material. Utifrån det resultat som fås här ska forskningen visa vilken teorier som kan 

förklara människors agerande vid finansiella beslut. Eftersom det redan finns mycket 

teorier kring individers investeringsbeteende som vi grundar vårt syfte i styrker detta 

vår deduktiva ansats. Syftet med denna forskning är som sagt att hitta samband över 

hela Sveriges befolknings agerande och därmed anses en kvantitativ metod med en 

deduktiv ansats vara den mest lämpade metoden. Forskningen är inte ute efter att 

undersöka specifika fall eller individers beteende och därmed är positivism den mest 

lämpade filosofin i denna studie.   

 

2.4 Forskningsmetod 

Den valda forskningsmetoden är det verktyg som används för att samla in, producera 

och analysera empiriskt material (Denscombe, 2009). Då de olika metoderna har 

olika ändamål är det av stor betydelse att metodvalet anpassas till forskningens syfte. 

I denna studie kommer en kvantitativ metod i form av enkäter att användas för att 

besvara forskningens problemformulering. Detta eftersom syftet med denna studie är 

att kunna dra generaliserade slutsatser av privatpersoners agerande kring den 

förändrade avdragsrätten. Vid just en forskning som har en positivistisk filosofi, 
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deduktiv ansats och vill kunna göra generaliseringar av studien anses en kvantitativ 

metod fungera bäst. Den form av datainsamling som ansågs vara mest lämpad för 

forskningens syfte var enkäter, då syftet är att se hur beteendet i Sverige har ändrats 

generellt. Det krävs på så sätt ett stort antal respondenter och ett behov av att skapa 

standardiserad data och det är just på dessa punkter som frågeformulär är mest 

produktiva (Denscombe, 2012).  

  



16  

  

3. Teoretisk referensram  

I kapitel tre framförs de olika teoretiska ramar som ligger i grund för analysen och 

diskussionen senare i arbetet. För att analysera ett sparande har forskarna i detta 

arbete börjat med att beskriva en kognitiv sida på en individsbeslutfattande inom en 

teori som kallas Behavioral Finance, för att sedan presentera en rationell sida utav en 

investerares beslut. I slutet presenteras hur dessa teorier kopplas samman med de 

demografiska faktorerna.   

 

Vid olika investeringsbeslut har individer olika beteende och beslutsfattande. Vid 

denna forskning används två olika inriktningar för att kunna förklara detta. Den första 

inriktningen är Behavioral Finance som genom olika modeller försöker beskriva en 

individs beslut utifrån ett kognitivt agerande. En kognitiv inriktning som mer 

fokuserar på hur en individ tänker och agerar samt ger svar på varför en individ agerar 

på ett visst sätt (Kahneman & Tversky, 1979). Att beskriva en individ som rationell 

görs även utifrån modeller och teorier som kommer presenteras nedan. Där ges till 

skillnad från Behavioral Finance ingen förklaring till varför en individ gör ett beslut, 

utan mer bara ett påstående att en individ utifrån den informationen den har bör göra 

ett vinstmaximerande beslut. Görs inte detta beter sig inte heller individen rationellt. 

Som grund i denna forskning används Behavioral Finance som ska försöka en 

förklaring till individers olika beslut. Rationalitet kommer stödja eller argumentera 

emot Behavioral Finance. Vilken inriktning som i verkligheten kan förklara individers 

beteende kommer att besvaras i analysen och slutsatsen.  

 

3.1 Behavioral Finance  

Följande avsnitt kommer börja med att förklara Behavioral Finance som 

grundläggande modell och därefter gå in mer i detalj på de olika delarna Mental 

Accounting, Prospect Theroy och Herding. Dessa tre delar av Behavioral Finance ska 

förklara varför individer kan bete sig irrationellt vid finansiella val så som vid 

pensionssparande.  

 

Behavioral Finance är en teori som syftar till att förklara människors agerande vid 

finansiellt beslutsfattande och uppkom eftersom forskare inte ansåg att människor 

kunde förklaras som rationella. Denna teori försöker klargöra för hur människor beter 
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sig vid ekonomiska beslut och vilka externa och interna faktorer som påverkar deras 

beslut (Lovric et al., 2008). Teorin har under åren blivit allt större och kan i en större 

utsträckning mer och mer förklara individers beteende. Jay R Ritter diskuterar kring att 

det finns två aspekter på det finansiella beteendet, det kognitiva beteendet1 och 

gränserna för vinster2 (1999). Behavioral Finance utvecklades i slutet av 1970-talet i 

syftet att förklara individers beslutsfattande, då grundarna ansåg att de existerande 

teorierna inte kunde detta. Den rationalitet som den konventionella finansiella teorin 

tar upp kan inte återspeglas i hur det är i verkligheten, menas det. Behavioral Finance 

har därmed ett annorlunda primärt fokus som innebär att de försöker förklara hur 

individers beteende är vid ekonomiska beslutsfattanden utifrån kognitiv psykologi. 

Därmed har teorin en mer grund i hur psykologiska faktorer påverkar individernas 

finansiella val (Debondt, 2010). 

 

3.1.1 Mental Accounting 

Mental Accounting är en av de biaser som sägs påverka individer i deras finansiella 

beslutsfattande. Denna bias tar upp hur olika faktorer som self-control problem, the 

hierarchy of money och Weber fenchers law påverkar individer. Dessa faktorer 

påverkar individer på olika sätt i deras beslutsfattande kring finansiellt sparande under 

osäkerhet (Thaler 1999).  

 

Varje individ har precis som ett företag en känsla för hur inkomsterna ska fördelas på 

utgifterna. Även om det inte är presenterat på papper så vägs utgifter mot varandra där 

vissa har större betydelse att bli betalade. Det presenteras olika underkategorier till 

varför individer beter sig som de gör och de incitament som de har att allokera pengarna 

på olika poster (Thaler, 1999). Individer har olika känslor för att förlora pengar och 

vinna pengar. Enligt Weber fenchers law är det en större skillnad för individer om 

någonting kostar 10 kronor eller 20 kronor istället för 1000 kronor eller 1010 kronor. 

Den modellen förklarar endast hur en individ känner mellan olika skillnader på priser 

eller förluster i olika prisklasser. Loss aversion eller risk aversion diskuterar kring hur 

en individ anser att det svider mer att förlora 100 kronor än att vinna 100 kronor. 

                                                 
1 Kognitiva beteende - hur vi tänker kring ett agerande.  
 
2 Gränser för vinster - det finns vissa tillfällen då marknaden kommer vara ineffektiv.  

Det finns en gräns för hur mycket en individ kan vinna.   
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Faktorer som påverkar hur vi spenderar pengar är hur mycket pengar som finns inne 

på kontot idag, vilka framtida intäkter vi kommer att ha samt vilka möjliga utgifter vi 

kommer få i framtiden. Detta leder till olika self control problem3. Att göra rationella 

beslut är något varje individ strävar efter utifrån exempelvis Economic Man, men i 

Behavioral Financal menas det att denna verklighet inte existerar (Thaler 1999) 

 

Utifrån self-control problem kommer folk att skapa olika hierarkier av pengar. De 

pengarna som kommer röras först, om det kommer till en situation där en plötslig utgift 

uppstår, är de pengar som finns på det vanliga personkontot. Därefter är det de sparade 

pengarna som kommer användas, det vill säga pengar som är lagda i fonder, aktier eller 

andra räntebärande konton. Den sista utvägen är att använda värdet som ligger i 

materiella tillgångar, till exempel huslånet (Thaler, 1999). Utifrån modellen finns det 

nu ett incitament att röra de pengar som sparas till pensionen, eftersom det i ett ISK går 

att se pengarna och röra dem till andra ändamål än pensionen. På så sätt kan en känsla 

av risk uppstå för individen, då de är mer fria att använda pengar som tidigare varit 

låsta i en pensionsförsäkring. Utifrån teorin kring hierarchy of money skulle det vara 

mest gynnsamt för en privatperson att spara i huslånet eller andra materiella tillgångar 

istället för ett sparande i värdepapper (Thaler, 1999).  

 

3.1.2 Prospect Theory         

Individer fattar olika beslut under risk. Utility Theory är en av de teorier som försöker 

förklara detta beslutsfattande. Kahneman och Tversky (1979) kritiserade dock denna 

modell då de tyckte att de bara kollade på vinster och förluster. Deras teori Prospect 

Theory granskade mer den relativa förmögenheten och varför individer föredrar ett 

specifikt utfall trots att vinsterna är mindre än i ett annat utfall. Precis som i loss 

aversion så gör det mer ont att förlora pengar än att det känns bra att vinna pengar. De 

tittar även på dessa funktioner under en förutsättning att individer beter sig rationellt 

och att alla vill bete sig rationellt. Utifrån olika möjligheter kommer människor att vara 

mer benägna att spela för en vinst om förlusterna minskar (Kahneman och Tversky, 

1979). 

                                                 
3 Self control problems – individers problem att hålla sig från att göra icke rationella 

beslut. 
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Figur 3. 1 Prospect Theory 

Från: (Kahneman och Tversky, 1979) 

Bilden visar hur Kahneman och Twersky (1979) försöker förklara att utifrån olika 

förluster och vinster kommer individer känna olika känslor. En individ har en betydligt 

starkare känsla av att förlora 100 kronor än att vinna 100 kronor. Det gör mer ont att 

förlora pengar än att vinna pengar och en individ kommer att agera utifrån denna 

känsla. Det finns olika gränser för olika individer gällande var de är villiga att spela för 

en viss vinst. Personer med en högre inkomst kan ha en högre nivå att spela för och 

kommer därför inte känna samma riskbenägenhet som en person med en lägre inkomst 

(Lovric et al., 2008). 

 

Prospect Theory kommer i denna forskning att bidra med förklaringar och förståelser 

utöver det rationella beteendet som andra teorier tar upp. Utifrån ett rationellt beteende 

kommer en individ att välja från den givna informationen det alternativ som är mest 

vinstmaximerande. Prospect Theory ger en mer realistisk syn på en individs känsla 

inför risk och irrationalitet och menar att individer kommer välja vinstmaximering 

utifrån sin riskkänslighet. 

 

3.1.3 Herding 

Herding är en annan av de biaser som sägs påverka individer vid finansiella beslut, 

enligt Behavioral Finance. Denna bias menar att vid finansiellt beslutsfattande under 

osäkerhet, påverkas individer av hur andra individer gör. Detta gör att individer 

efterliknar gruppens beslut och att det därför kan ses en samverkan hos individer, som 

kan liknas vid ett flockbeteende (Hirshleifer & Teoh, 2001). Oavsett vad de privata 

signalerna säger individerna, väljer de att handla i samma linje som andra individer 
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(Kang, 2013). Detta eftersom personen menar att agerandet av ett kollektiv bör ha ett 

större beaktande gällande all väsentlig information för att göra ett riktigt 

investeringsbeslut, än vad de egna privata signalerna har. Det menas att en sådan stor 

grupp inte kan göra det felaktiga valet (Bikhchandani & Sharma, 2000). Om det skulle 

vara så att de personliga signalerna fått bestämma för varje individ, hade dock inte alla 

nödvändigtvis fattat likadana beslut. I några fall är det även så att kollektivet inte fattar 

det bättre beslutet och därmed blir det att den enskilda individen fattar ett irrationellt 

beslut. Det har visats genom tidigare studier att det finns koppling mellan osäkerhet 

och herding. Det vill säga ju högre osäkerhet individen känner, desto mer kommer den 

att titta och efterlikna andra personers agerande (Fernandez, Garcia-Merino, Mayoral, 

Santos & Vallelado, 2011). 

 

3.2 Rationellt beteende 

De teorier som har varit de mer övergripande och dominerande för att förklara det 

ekonomiska beteendet kring sparande, har behandlat det rationella beteendet 

(Kahneman & Tversky, 1979). Ett rationellt beteende innebär att en individ har all 

information för att göra ett beslut. Kritiken mot denna inriktning är att det skulle krävas 

väldigt mycket tid för att få fram all information samt att en individ vid varje tillfälle 

fattar ett beslut som skulle gynna dem själva (Baker & Nofsinger, 2010). Forskare 

menar även att det rationella beteendet endast är en utgångspunkt som används, och 

inte finns till för att kunna förklara människans beteende i verkligheten. 

Nationalencyklopedin beskriver rationalitet som att en individ ”metodiskt väljer det 

bästa för att uppnå sitt mål” (NE, 2015). 

 

Det finns olika teorier som visar och förklarar ett rationellt beteende. Dessa teorier är 

bland annat Efficient Market Hypothesis (EMH) och Capital Asset Price Model 

(CAPM) som försöker förklara hur marknaden agerar. EMH beskriver hur all 

tillgänglig information avspeglas i marknadspriserna och att det därför finns effektiva 

marknader. EMH menar även bland annat att marknaden är rationell och kan göra 

objektiva prognoser för framtiden (Ritter, 2003). En annan teori, Life-Cycle 

Hypothesis, beskriver mer ingående kring hur individens beslutsfattande ser ut. 
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3.2.1 Life-Cycle Hypothesis (LCH) 

Life-Cycle Hypothesis (LCH) är en ekonomisk teori framtagen av Franco Modigliani 

och Richard Brumberg som syftar till att förklara konsumtions- och sparandevanorna 

hos individer. Teorin utgår från att människor baserar sin konsumtion på en andel av 

sin förväntade livsinkomst. Därmed förutsätter den att det finns incitament att spara en 

del av inkomsten istället för att spendera allt till en framtid pension. Att äldre och yngre 

har en större genomsnittlig konsumtionsbenägenhet är en av de slutsatser som LCH 

drar. Detta på grund av att de antingen lånar till framtida inkomster eller utnyttjar 

besparingar. Därmed blir det de människor i medelålden, som har en större benägenhet 

att spara (Ando, Modigliani, 1963). Utifrån LCH bör därför en rationell investerare 

pensionsspara som mest i medelåldern. Eftersom denna forsknings åldersintervall 

består utav 20-65 år kommer det innebära att med en stigande ålder ökar sparandet. 

Detta eftersom ett antagande görs om att de i 20- års ålder består utav den yngre 

kategorin och de äldre är de över 65 år.  

 

3.3 Hypoteser 

Utifrån en högre levnadsstandard är det viktigt att ha ett privat pensionssparande i 

Sverige, så är det av stor vikt att försöka få fram en modell av vad som har påverkat 

privatpersoner i deras agerande vid förändringen i avdragsrätt (Fondbolagens Förening, 

u.å). Modellen i denna forskning består därför utav interna, demografiska faktorer som 

kan komma att påverka privatpersonernas agerande. De demografiska faktorer som det 

kommer att fokuseras på i denna forskning är ålder, kön, inkomst och utbildning. Detta 

eftersom det genom tidigare forskning visats att det är just dessa som påverkar 

investeringsbeteendet på flera olika nivåer (Donkers, Melenberg & Van Soest, 2001).  

3.3.1 Ålder  

Åldern bör ha en stor påverkan på hur mycket individer sparar. Enligt LCH som 

tidigare nämnts, påverkar individers förväntade livsinkomst deras 

konsumtionsbenägenhet. Eftersom yngre och de äldre antingen lånar eller använder 

besparingar menar LCH att dessa grupper har en högre genomsnittlig 

konsumtionsbenägenhet och därmed mindre sparmöjligheter. På så sätt blir det de 

personer som är i medelåldern som sparar mest om LCH ska kunna förklara människors 

pensionssparande (Modigliani & Brumberg, 2005). Jacobs-Lawson and Hershey 

(2005) tar även upp i sin artikel, som är skapad i USA, att ålder är en faktor som 
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påverkar individens pensionssparande. Att åldern är en beståndsdel som påverkar 

individers investeringsbeteende tar även Barnekow (2002)  i sin arbetsrapport. Detta 

beskriver han genom två livscykelshypoteser som Bakshi och Chen (1994) utvecklat. 

Investeringshypotesen innebär att ju närmre individer kommer slutet av arbetslivet ökar 

behovet av att spara till pensionen. Därmed ändras investeringsbeteendet hos en individ 

med åldern. Forskningar gällande 401 k kommer även fram till att delaktigheten i sitt 

pensionssparande ökar med åldern (Madrian och Shea, 2000). Med LCH och andra 

studier i grunden, bildas det därför en hypotes kring att det just är de som är i 

medelåldern och med stigande ålder som har ändrat sparform i störst utsträckning efter 

den nya lagstiftningen.  

 

                  H1: Det finns ett positivt samband mellan stigande ålder och 

privat pensionssparande i månaden.  

 

H2: Hög ålder har en positiv påverkan på ändring av det privata 

pensionssparandet efter förändringen i avdragsrätten.  

3.3.2 Kön 

Att kön har en stor påverkan på det finansiella sparandet visar tidigare statistik från 

SCB (2015). Denna visar att det är en större andel kvinnor som pensionssparade 2013 

i Sverige. Andra forskare påtalar även att kön är en faktor som påverkar sparande 

(Lovric et al, 2008). Byrnes (1999) nämner att män har en högre risktolerans än 

kvinnor. Därför bör valet av sparform skilja sig mellan könen. Att kvinnor i genomsnitt 

även lever längre än män, bör påverka kvinnorna till att pensionsspara antingen under 

en längre tid eller en större summa i månaden (Min Pension, 2015). Detta för att kunna 

få samma levnadsstandard vid pensionsåldern. Granqvist och Ståhlberg (2002) även 

om hur pensionen skiljer sig mellan män och kvinnor i Sverige. De visar på hur andelen 

kvinnliga pensionssparare är större än andelen män och att det nästan varit så under 

hela 1990-talet. Dock finns det även forskningar som påvisar det tvärtemot resultatet. 

Detta tar exempelvis Agnew, Balduzzi och Sundén (2003) upp i sin forskning angående 

401 k, då de beskriver att män är de som pensionssparar mer. Därmed finns det här en 

motstridighet. Eftersom denna studie kommer fokuseras på den svenska befolkningen 

kommer ansatsen här att vara att det är kvinnor som pensionssparar mer, då de svenska 

forskningar påvisar att andelen kvinnor som pensionssparar är högre. Med detta i grund 

http://www.nber.org/people/brigitte_madrian
http://www.nber.org/people/dennis_shea
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skapas därför en hypotes kring att kvinnor i större utsträckning bör ändrat sitt privata 

pensionssparande efter förändringen i avdragsrätt.  

 

H3: Det finns ett positiv samband mellan kvinnor och privat 

pensionssparande i månaden. 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan kvinnor och ändring av det privat 

pensionssparande efter förändringen i avdragsrätt. 

 

3.3.3 Inkomst  

En annan demografisk faktor som tros påverka det individuella sparandet är individens 

inkomst. Detta påvisar bland annat av en undersökning som gjordes i syftet att titta på 

planering av pension. Resultatet i den studien visar att inkomst är en faktor som 

påverkar den finansiella planeringen inför pensionen. De menar att en av anledningarna 

till varför de med lägre inkomst inte tänker lika mycket på planering av pensionen beror 

på att de inte har tillräckligt med pengar för att kunna spara till pensionen. På så sätt 

menar de att de med högre inkomst kommer att pensionsspara mer (Topa, Moriano & 

Moreno, 2012). Denna korrelation mellan förvärvsinkomst och pensionssparande visar 

även Granqvist och Ståhlberg (2002). De beskriver hur högre inkomst ofta leder till ett 

högre pensionssparande. Jacobs-Lawson and Hershey (2005) tar även upp i sin artikel, 

som är skapad i USA, hur olika studier kring pensionssparandes determinanter visar att 

inkomstnivån är en relaterande faktor. Även i USA gällande när 401 k introducerades, 

beskrivs det hur de med en högre inkomst har större allokeringar och deltagande i sitt 

pensionssparande (Madrian & Shea, 2000). Detta leder till en hypotes om att de med 

högre inkomst som i störst utsträckning ändrat sparform 2015 efter ändringen i 

avdragsrätt.  

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan stigande inkomst och privat 

pensionssparande i månaden. 

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan högre inkomst och ändring av det 

privata pensionssparandet efter förändringen i avdragsrätt. 

 

http://www.nber.org/people/brigitte_madrian
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3.3.4 Utbildning 

Utbildning är även en av de faktorer som kan påverka det finansiella sparandet hos 

individer. Detta på grund av att de med hög utbildning tros ha en bättre kunskap kring 

korrekta finansiella beslutsfattande. Almenberg & Säve-Söderbergh (2011) tar bland 

annat upp detta då de menar att de människor som har rapporterats att försöka planera 

inför sin pension har högre nivå av finansiell information. Finansiell information i deras 

fall gällde frågor kring inflation, räntor vid placeringar, risk och diversifiering. De 

menar att det är främst bland annat de yngre, de äldre och de med låg inkomst eller låg 

utbildning som har låg finansiell information och som därmed inte sparar så mycket. 

Madrian och Shea (2000) beskriver att huruvida människor väljer att ändra sitt sparande 

vid en incitamentsförändring eller inte beror på hur svårt det blir för individerna att 

göra det nya valet. Är det så att individen är insatt i det finansiella sparandet och är 

bestämd över hur den ska agera blir valet i sin tur enklare att göra. Sambandet mellan 

högre utbildningsnivå hos individer och högre pensionssparande visar även Jacobs-

Lawson and Hershey (2005) i sin artikel. På så sätt skapas det två hypoteser kring denna 

faktor. Den första är mer generell när det gäller pensionssparande som då menar att det 

är de som har en hög utbildning som har ett större privat pensionssparande i månaden. 

Det menas även då att det bör vara så att det är de med hög utbildning som i större 

omfattning har ändrat sparform efter förändringen i avdragsrätt.  

 

                  H7: Det finns ett positivt samband mellan hög utbildning och privat 

pensionssparande i månaden.  

 

H8: Hög utbildning har ett positivt samband med ändring av det privata 

pensionssparandet efter förändringen i avdragsrätt.  

 

3.3.5 Sammanfattning Hypoteser 

I viss enighet med Almenberg & Säve-Söderbergh (2011) tror vi att det främst är de 

under 20 år, de över 65 år, de med låg inkomst och låg utbildning som kommer agera 

negativt på den förändrade avdragsrätten. Negativt på det sätt att det är de som i minst 

utsträckning ändrat sitt privata pensionssparande. Precis som nedanstående modell 

kommer det främst undersökas huruvida dessa faktorer påverkar agerandet och därefter 

gå in i mer detalj och se om forskningens hypoteser stämmer.  

 

http://www.nber.org/people/brigitte_madrian
http://www.nber.org/people/dennis_shea
http://www.nber.org/people/dennis_shea
http://www.nber.org/people/dennis_shea
http://www.nber.org/people/dennis_shea
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Figur 3. 2 Demografiska faktorer som påverkar pensionssparandet 
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4. Empirisk metod  

Detta kapitel redogör för hur vi som forskare praktiskt gått tillväga för att genomföra denna 

studie som ska leda till att svar på de hypoteser som ställts i tidigare kapitel. Nedan börjas det 

med att förklara hur enkäten är framlagd och varför den utformades på det valda sättet. 

Därefter framförs hur vi som forskare fick fram validitet och reliabilitet i materialet som är 

viktigt för att ha en vetenskaplig grund. Sedan beskrivs urvalet och eventuella bortfall från 

enkäten. Till sist visas en operationalisering på hur hypoteserna är upplagda samt en 

analysmetod. 

 

4.1 Datainsamling 

För att vara en god forskare gäller det att veta vilken typ av data som används vid 

forskningen (Denscombe, 2009). I denna forskning har det både använts primär och 

sekundärdata. De största delarna består av primärdata. Det fanns olika funderingar vid 

vilken data som skulle kunna användas för att svara på just vår forskningsfråga. Utifrån 

tidigare forskning inom samma område valdes en kvantitativ forskning med ett 

frågeformulär med fasta frågor. 

 

En enkätstudie passar till forskningar som vill nå ut till många personer för att kunna 

generalisera sina resultat (Denscombe, 2009). Eftersom syftet med denna forskning är 

att just kunna dra generella svar för vilken påverkan de demografiska har på individers 

agerande i Sverige anses en enkätundersökning vara den mest optimala metoden. De 

fördelar vi ser med att ha en kvantitativ enkät är att vi lättare kan statistisk analysera 

materialet, generalisera och på det sättet få en vetenskap bakom fenomenet. Detta 

medför en förenklad analys genom insamlad data som presenteras via tabeller och 

diagram.  De nackdelar som finns är att det kan bli en dålig svarsfrekvens eller 

ofullständiga svar eller dåligt ifyllda svar. Därför finns det en fara för forskaren att 

materialet blir manipulerat och den insamlade datan blir osann. Forskare har inte tid 

eller resurser att göra om delar av undersökningar flera gånger (Denscombe, 2009). 

Därför valde vi att styrka en del av frågorna som Garcia och Barros (2011) studie 

innehöll som gjordes på hushållens pension och inte på individnivå. Vi ville därför se 

om denna forskning fungerade i en svensk miljö och med individer istället för hushåll. 
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4.1.2 Enkät 

Enkäten som är framställd har först och främst en inledande beskrivning på bakgrunden 

till enkäten och vad den ska handla om. Där står även våra namn om det skulle vara så 

att det uppstod några frågor från respondenterna (Denscombe, 2009). För att underlätta 

för de svarande valdes det att dela upp enkäten i tre olika delar med frågor. På så sätt 

blir det en mer överskådlig blick på enkäten och lättare att svara på den. För att få in så 

många så många svar som möjligt i urvalet valdes det att lämna ut enkäten både i 

pappersform och i en webbenkät. 

 

4.1.2.1 Enkät, del 1- Demografiska faktorer och de oberoende variablerna 

Den första delen behandlar bakgrundsfrågor så som demografiska faktorer. Det vill 

säga de frågor som ställdes bestod utav kön, ålder, inkomst och utbildning som ses som 

oberoende variabler i denna forskning. Vid just utbildning och kön fanns det förvalda 

alternativ som respondenterna fick kryssa i, medan på till exempel ålder fick 

respondenterna fylla i svar själv. Gällande variabeln inkomst valdes det att titta på 

inkomst före skatt, så att svaren blev av samma grundbegrepp. Frågorna om ålder och 

inkomst valdes att hållas öppna för enkelhet vid sammanställningen av enkäten. Efter 

insamlingen kan det bestämmas om det behövs en kategorisering av dessa variabler. 

Vid denna forskning är bakgrundsfrågorna av ytterst stor vikt, då de är de oberoende 

variablerna och syftet med undersökningen är just att se hur dessa har påverkat folks 

agerande. 

 

4.1.2.2 Enkät, del 2- Agerande avdragsrätt och beroende variabel 

Den andra delen av enkäten innehåller frågor kring den beroende variabeln, agerandet 

vid den förändrade lagstiftningen. Det vill säga agerandet mellan 2014 till 2015 då 

förändringen i avdragsrätten verkställdes. Genom att jämföra de oberoende variablerna 

med agerandet kan det därmed visas huruvida det finns ett samband mellan de 

demografiska faktorerna och agerandet eller inte. För att se hur agerandet har varit 

ställdes det frågor i enkäten kring hur respondenternas pensionssparande såg ut före 

förändringen och hur det såg ut efter förändringen. Frågorna är främst utformade så att 

respondenterna fick svara ja eller nej på om de pensionssparar och om de har ändrat 

pensionssparande. De fick efter dessa frågor kryssa i vilken sparform som de hade 

innan och vilken de har ändrat till. På så sätt blir det personers investeringsbeteende 
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som granskas. Det som då även undersöks är huruvida respondenternas beteende är 

rationellt eller irrationellt. 

 

4.1.2.3 Enkät, del 3- Risk 

Den tredje delen bestod utav frågor för hur individer känner inför risktagande och 

osäkerhet, där Prospect theory var grunden för de mätbara riskfrågorna. 

Förhoppningen var att de olika oberoende variablerna, demografiska faktorer, skulle 

agera olika vid riskval. Vissa av frågorna här behandlar även huruvida människor kan 

räknas vara rationella eller irrationella. Detta för att kunna se vilken av teorierna vid 

personers investeringsbeteende som kan förklara hur de har betett sig vid denna ändring 

av lagstiftning. Senare i metodkapitlet motiveras varför vi just har valt de frågor som 

är med. 

 

4.1.2.3 Enkät- Kontrollvariabel 

För att säkerställa att det just är de oberoende variablerna som visar påverkan på den 

beroende variabeln, krävs det en kontrollering. Den kontrolleringen görs genom att se 

om det inte finns andra faktorer som påverkar den beroende variabeln (Denscombe, 

2009). I denna forskning kan respondenternas sysselsättning ses som en 

kontrollvariabel, då en persons sysselsättning kan påverka agerande vid förändring i 

avdragsrätt. För att se hur sysselsättning påverkar den beroende variabeln, isoleras 

variabeln sysselsättning genom att hålla de andra variablerna oförändrade och därefter 

se hur den beroende variabeln ändras. Denna ändring i agerandet vid avdragsrätten kan 

på så sätt förklara kontrollvariabelns påverkan. Sysselsättning kommer finnas med som 

en bakgrundsfråga i enkäten. En persons riskprofil är även en av de faktorer som kan 

tänkas påverka agerandet vid avdragsrätten. Detta är därmed även en kontrollvariabel 

i denna forskning. 

 

4.2 Pilotstudien 

Pilotstudier används främst för att öka validiteten i enkäter. Det är viktigt som forskare 

att ha en ökad förståelse för vad respondenterna ser som svårigheter i enkäten. När det 

är respondenterna och svaren från dessa som sedan utgör materialet för forskningen 

gäller det att se vilka frågor som ger användbart resultat och vilka frågor som bör tas 

bort alternativt formuleras om. Respondenterna måste ha tydliga instruktioner så 



29  

  

frågorna blir besvarade med en hög trovärdighet vilket leder till att forskningen får 

högre reliabilitet (Denscome, 2009) 

Denna pilotstudie gjordes av fyra svarande, via den webb-baserade enkäten som 

framställts till detta syfte. Utifrån tidsbegränsning för insamling av material valdes 

endast fyra stycken respondenter, dessa fyra valdes utifrån den kritik vi ansåg att de 

kunde bidra med. Alla fyra har pensionssparande idag och har blivit påverkade utav 

den lagförändring som studeras. Detta ansågs vara av ytterst vikt för de skulle kunna 

bidra med den bästa konstruktiva kritiken. De valdes även på grund av att de var 

närstående till forskarna av denna artikel som gjorde att de var lättillgängliga och inte 

rädda för att säga sina åsikter. För denna forskning ansågs pilotstudien otroligt viktig 

för det svar som enkäten ska bidra med. Desto mer pilotstudien ger svar på desto 

tydligare kan enkäten bli och det insamlade materialet stärks. Enligt Denscombe (2009) 

är det viktigt att ge bra instruktioner till respondenten hur det ska besvara frågorna. Om 

en fråga har blivit besvarad på olika sätt av olika respondenter bör det tas i hänsyn till 

varför detta har gjorts och om den frågan bör ändras (Bryman & Bell, 2011). 

 

Efter den insamlade kritiken valdes det att ta bort några frågor och ändra om andra 

frågor som var svårt formulerade och inte fick den mätbarhet som önskats. En av 

frågorna som ställdes var inkomst, denna tydliggjordes och skrevs om till inkomst före 

skatt så att alla svarsalternativ blir mätta i samma form. En annan åsikt var att de ville 

kunna välja fler sparalternativ, men utifrån en statistisk synvinkel valdes det att inte 

ändra denna fråga. Pilotstudien visade även att vi var tvungna att lägga till frågor för 

att få svar på våra hypoteser då de tidigare frågorna inte mätte exakt det de skulle. För 

att på ett bättre sätt kunna se huruvida människor agerar rationellt valdes fråga 15-17 

att läggas till (bilaga 1). Ordningsföljden på frågorna ändrades om så det blev enklare 

för respondenterna att följa med i formuläret. Exempelvis flyttades frågan kring hur 

mycket man pensionssparade upp för att respondenterna skulle veta om det var före 

eller efter förändringen i avdragsrätt. Allt detta gjordes för att stärka enkäten och 

underlätta för respondenterna. 

 

4.3 Urval 

Vid valet av urval har de avgränsningar som vidtagits kommit ifrån tidigare liknande 

studier. En av dessa studier var från Garcia och Barros (2011) som studerade beteende 
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kring sparande i Portugal. Frågor från dessa forskare utgjorde främst de två första 

delarna av enkäten. Den tredje delen togs från liknande forskning gjord av Kahneman 

och Tversky (1979) som endast studerat en individs riskbenägenhet. Genom att 

använda sig av tidigare forskningar stärks validiteten för denna enkät. Den 

ålderskategorin som valdes var mellan 20-65 år gamla och valdes främst för att det är 

dessa personer som bör pensionsspara. Enligt Denscombe (2009) är det inte bara 

väsentligt vilka vi lämnar ut enkäten till utan också var och vilken tid vi lämnar ut 

enkäterna. Vi har därför valt att lämna ut enkäterna på följande sätt: 

 

· Utanför och i gallerian i Kristianstad mellan klockan 11-15 en röd dag. 

· Ica Maxi i Kristianstad klockan 15-17 en röd dag. 

· Webbenkäter, delat via vänner och olika anslagssidor på facebook. 

 

Dessa platser valdes för att det är där som det rörde sig mycket personer i vår 

ålderskategori samt att dessa personer hade tid att svara på enkäten. Tanken med att 

dela ut enkäterna personligt i centrum och vid Ica-maxi var att själv kunna bestämma 

urvalet av de individerna som skulle svara på enkäten. Detta för att minska bortfallet 

och även få en interaktion med respondenterna. Målet med enkäterna var att få ihop 

100-200 svarande som skulle representera en hel population och därmed kunde mäta 

våra hypoteser. Webbenkäten användes för att nå ut till en större mängd personer. Med 

hjälp av dessa strategier lyckades vi nå ut till cirka 150 personer. Nedan beskrivs 

bortfallen som uppkom. 

4.4 Bortfall 

Enligt Denscombe (2009) finns det nackdelar med enkäter så som att det kan bli dålig 

svarsfrekvens och en enkät kan få ofullständiga eller dåligt ifyllda svar. Nackdelar som 

märktes tydligt efter insamlad data. Denna studie var begränsad för ett visst 

åldersintervall vilket försvårade insamlingen. Det blev en del som föll utanför det 

förbestämda åldersintervallet, där några var under 20 år och några äldre än 65 år gamla. 

Utifrån den valda forskningsmetoden ansågs det bäst att försöka få en personlig 

interaktion med de svarande på enkäten. Där kunde det selektivt välja vilka som skulle 

besvara enkäten. 
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Enligt Denscombe (2009) finns det nackdelar med enkäter så som att det kan bli dålig 

svarsfrekvens och en enkät kan få ofullständiga eller dåligt ifyllda svar. En nackdel 

som märktes tydligt efter insamlad data. Eftersom denna studie var begränsad av 

individer i ett visst åldersspann var det svårt att nå just dessa utan att komma i kontakt 

med personer som föll utanför våra begränsningar. Det var därför en del som var yngre 

än 20 och en del som var äldre än 65 som svarade på enkäten som skulle ha blivit 

missvisande för studien. Dessa svarande blev därför ett bortfall i studien. I denna 

forskning blev antal respondenter 149 med ett bortfall på 18 personer. Nedan beskrivs 

varför det fanns ett bortfall. 

För att få fram urvalet av individer mellan 20-65 år, valdes det att gå ut och möta 

individerna personligen. Då blev det vi som valde vilka som skulle svara på enkäten 

och därför gick det att undvika de individerna som inte föll in i ålderskategorin. Vi 

valde att stå i och utanför gallerian i Kristianstad och dela ut enkäterna. Redan efter en 

halvtimme märktes svårigheter med att få individer att se ett incitament att svara på 

enkäten. Vissa individer kände sig lite obekväma med några av frågor som ställdes i 

enkäten. Den känsligaste frågan var frågan om månadsinkomst. Utifrån en statistisk 

synvinkelvaldes det att hålla den frågan öppen för att enklare kunna se samband mellan 

inkomst och pensionssparande. När respondenterna kände sig övervakade och 

stressade blev denna fråga jobbig och känslig att svara på. Därför var det vissa 

respondenter som inte fyllde i frågan och därmed blev det ett bortfall i studien. Under 

denna dag stod vi i fem timmar och fick in 42 besvarade enkäter. Bland dessa var det 

sju individer som var under eller över åldersspannet, eller som inte svarade fullständigt 

på vissa frågor. Därmed blev det 35 av dessa enkäter som kunde användas i denna 

forskning.  

För att få fler svarande gjordes en webbenkät som delades på Facebook. På 

webbenkäten samlades det in 107 enkäter. Av dessa blev det 11 stycken som blev 

bortfall och på så sätt kunde 96 av dessa enkäter användas i forskningen. Till skillnad 

från utdelningen av enkäter fick vi tydligare svar eftersom personer kunde sitta ner och 

fundera kring frågorna samt känna en högre grad av anonymitet vid de känsligare 

frågorna. Genom att gå igenom alla enkäterna och se vilka som höll sig inom 

åldersintervallet kontrollerades att respondenterna uppfyllde de kriterier denna studie 

hade.  Om de inte uppfyllde kriterierna blev dessa svar bortfall. Det som blev en 
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nackdel med webbenkäten var att vi inte bestämde vilka som svarade på enkäten och 

det blev en snedvridning av könen, då 80 procent av de svarande var kvinnor. 

4.4.1 Bortfall – dåliga svar 

Enkät är väldigt bra att använda sig utav för att ta ett stickprov på ett mindre antal 

individer och utläsa det som en hel population. Detta krävs att förarbetet är gjort på rätt 

sätt. Är inte frågorna utformade efter det som forskaren vill ha svar på finns det risk att 

enkäten inte går att använda. Utifrån detta forskningssyfte skulle det ha krävts att det 

hade gjorts fel pilotstudier där materialet testades att kodas för att sedan se om det gick 

att utläsa något. Då tidsbrist gjorde att enkäten endast hann kolla igenom utav 4 

individer samt endast en gång i förarbetet blev några av frågorna fel formulerade vilket 

ledde till att forskarna inte fick svar på exakt det som enkäten skulle bidra med. Det 

största felen som gjordes var att vissa frågor som t.ex fråga 6  ”vilken bank har du idag” 

hade något med forskningen att göra och tog upp respondentens tid och intresse av 

enkäten. Samt att enkäten inte mätte hur mycket en individ sparade år 2014 för att sedan 

studera hur mycke de sparade år 2015 vilket hade underlättat vid analysen senare. Det 

som enkäten missade var även att fånga upp vilka sparalternativ en individ hade vid de 

olika åren det var endast ett alternativ att välja ”om du har ändrat sparform, till vilket?” 

vilken gjorde kodningen och materialet fel när det sedan skulle studeras.  

4.5 Validitet 

Validitet handlar främst om att få fram en sanning i insamlad data. Den ska reflektera 

verkligheten och täcka forskningsfrågorna (Denscombe, 2009). Det vill säga att vi 

mäter det vi hänvisar till att mäta (Ejlertsson, 2014). För att vara en sann 

samhällsvetenskaplig forskare gäller det att ha en hög grad validitet i materialet innan 

det lämnas ut till respondenterna. För att se till att materialet verkligen mäter det vi 

avser att mäta så valde vi att använda oss av en pilotstudie innan enkäten lämnades ut 

till de riktiga respondenterna. Allt detta gjordes för att i ett senare skede få en hög grad 

av reliabilitet. Även tidigare forskning inom samma områden används vilket gav stöd 

till hur frågorna i denna forskning utformades. Eftersom det tagits stöd i sekundära 

källor vid utformningen av enkäten blev det viktigt att vara kritiskt granskande till 

dessa för att säkerställa deras trovärdighet (Jacobsen, 2002). Detta kritiska granskande 

gjordes bland annat genom att se om dessa var peer-reviewed eller inte. Om en artikel 

är peer-reviewed betyder det att det är andra forskare som granskat detta material. 
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4.6 Reliabilitet 

För att få en hög reliabilitet gäller det att det finns en hög validitet i det insamlade 

materialet. Det vill säga att det har arbetats noggrant med frågorna innan enkäterna 

lämnas ut. (Ejlertsson, 2014). En hög reliabilitet betyder att forskningens resultat har 

en hög tillförlitlighet och att forskningen är pålitlig. Om en liknande forskning skulle 

ha gjorts, bör denna forskning få ett liknande resultat med, för att en hög reliabilitet ska 

uppnås (Alevhus, 2013). 

 

För att denna forskning ska få en så hög reliabilitet som möjligt har olika åtgärder 

gjorts. Exempelvis har enkätfrågorna som ställts till respondenterna varit identiska till 

alla respondenter. Detta för att få ett riktigt och trovärdigt resultat från enkäterna. 

Utdelningen och insamlingen av enkäterna gjordes bland annat på offentliga platser så 

som utanför en galleria och utanför en mataffär, för att kunna få svar från en bred grupp 

av respondenter. Detta gjordes även för att få så objektiva svar som möjligt som i sin 

tur leder till en mer pålitlig forskning. 

 

4.7 Operationalisering 

Med operationalisering menas det när omätlig och abstrakt information överförs till att 

informationen blir konkret och mätbar (Körner & Wahlgren, 2002). Enkäten i denna 

forskning bestod utav 19 stycken frågor och kan hittas i bilaga 1. Frågorna är utformade 

efter bakomliggande teorier som tas upp i kapitel tre, där rationalitet eller Behavioral 

Finance främst ska förklara hur en individ väljer att spara. Enkäten utformades även på 

ett sådant sätt att svaren skulle kunna analyseras utan egna tolkningar och åsikter. 

 

4.7.1 Operationalisering av enkätfrågor 

Enkäten utformades för att kunna besvara denna forsknings hypoteser. Nedan 

kommer det först presenteras de hypoteserna som ligger till grund i forskningen och 

därefter ett stycke som beskriver vilka frågor i enkäten som använts för att besvara 

hypoteserna. 

 

H1: Det finns ett positiv samband mellan stigande ålder och privat 

pensionssparande i månaden.  

H3: Det finns ett positiv samband mellan kvinnor och privat 

pensionssparande i månaden. 
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H5: Det finns ett positiv samband mellan stigande inkomst och privat 

pensionssparande i månaden. 

H7: Det finns ett positiv samband mellan hög utbildning och privat 

pensionssparande i månaden. 

 

Dessa fyra hypoteserna kommer besvaras genom en multipel regression som visar 

sambanden mellan hur mycket en individ pensionssparar i månaden och de olika 

demografiska faktorerna. I enkäten användes, fråga 14, summan av pensionssparandet 

i månaden som en öppen fråga för att göra denna variabel kvantitativ. Detta är ett 

villkor för att kunna skapa en multipel regression. För att kunna ha med utbildning i 

regressionsanalysen kodades den om till en dummy-variabel med endast ”hög” och 

”låg” utbildning. Kategorin ”hög” utbildning var eftergymnasial utbildning som 

högskola, universitet eller folkhögskola. ”Låg” utbildning stod för grundskola och 

gymnasieutbildningar. I den multipla regressionsanalysen bestod den beroende faktorn, 

Y, av hur mycket en individ pensionssparar i månaden. Därefter ska det undersökas för 

att se hur Y-variabeln påverkas av flera X-variabler som är de oberoende faktorerna, 

ålder, kön, inkomst och utbildning. För att kontrollera och stärka denna 

regressionsanalys användes även kontrollvariabeln sysselsättning. Sysselsättning är 

precis som utbildning kodad som en dummy-variabel där uppdelningen blev arbetande 

eller icke arbetande. Nedan går att se vilka val som fanns innan kodningen där vi valt 

att lägga studerande och arbetslösa inom samma kategori, alltså icke arbetande. 

3. Sysselsättning?  

 1 Studerande 

 2 Arbetande 

 3 Arbetslös 

 4Annat: _______________ 

4. Utbildning  

 1 Högstadieutbildning 

 2 Gymnasieutbildning 

 3 Universitets-högskoleutbildning 

 4 Annat: ______________________ 

 

______________________ 
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H2: Hög ålder har en positiv påverkan på ändring av det privata 

pensionssparande efter förändringen i avdragsrätten 

H4: Det finns en positiv samband mellan kvinnor och ändring av det 

privat pensionssparande efter förändringen i avdragsrätten.  

H6: Det finns ett positivt samband mellan högre inkomst och ändring av 

det privata pensionssparande efter förändringen i avdragsrätten. 

H8: Hög utbildning har ett positivt samband med ändring av det privata 

pensionssparandet efter förändringen i avdragsrätten? 

 

För att sedan undersöka vidare om de olika demografiska faktorerna har ett samband 

med att en individ har valt att ändra pensionssparande efter ändringen i avdragsrätten 

har fråga 12 använts. I denna fråga får respondenterna svara på om de har ändrat 

sparform år 2015. Här har ett teckentest (t-test) använts för de variabler som är 

kvantitativa, det vill säga ålder och inkomst. Genom t-testet ska det visas om 

undersökningsvariablerna, ålder och inkomst, har något samband med ändring eller 

icke-ändring av pensionssparandet. Även på denna fråga har det valts att efter 

insamlandet av enkäten, kategorisera svaren. I enkäten fanns det fyra olika val att välja 

mellan. Dessa ändrades sedan till grupperna ändring (ja) eller inte ändring (nej). Att 

en individ har valt att sluta pensionssparande ses som ett ändrande i pensionssparande 

i denna forskning. Kön och utbildning är två dummy-variabler som i SPSS ses som 

kvalitativa variabler. Därför används en tjivåfördelning för att analysera om dessa 

frekvenser liknar den sannolikhetsfördelning som hypoteserna 4 och 8 antar. 

12. Har du ändrat sparform efter förändringen? 

 1Ja 

 2 Nej 

 3 Har slutat pensionsspara 

 4 Annat:__________________ 

 

För att mäta om en individ beter sig rationellt eller om de följer den allt mer populära 

teorin Behavioral Finance utvecklades de nedanstående två frågorna. Dessa tar stöd i 

teorin Prospect Theory där det bland annat mäts om en individ är rationell eller inte. 

Enligt ett rationellt beteende bör en individ metodiskt välja det beslut som är det bästa 

för den för att uppnå högsta möjliga välfärd. På så sätt bör en individ vara konsekvent 
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i sitt beslutsfattande. En individ bör därför välja samma riskbeslut vid fråga 16 och 17 

för att antas vara rationell. Annars styrks förhållandet att det behövs andra teorier som 

förklarar varför en individ väljer att spara eller ändra sparandet som de gör.  

16. Vad är viktigast för dig när du väljer ett sparalternativ? 

 1 Hög avkastning, med hög risk 

 2 Låg avkastning, med låg risk 

 

17.  Du har 12000kr, vad hade du valt av: 

 1 70 % sannolikhet att dubbla dina pengar, fast 30 % sannolikhet att förlora allt 

 2 Behålla dina 12000kr. 

 

Resterande frågor i enkäten fanns även till för att på sätt och vis förklara en persons 

agerande vid den förändrade avdragsrätten. Dock var inte de frågorna direkt kopplad 

till en speciell hypotes utan fanns för att få ett bra flyt i enkäten. En del av dessa frågor 

har även haft utgångspunkt i andra forskningar, bland annat i Garcias och Barros (2011) 

och Kahnemans och Tverskys (1979) forskning. Detta då det är säkerställt att de 

fungerar att ställa för att mäta det avsedda och på så sätt få en större reliabilitet och 

validitet. Därefter har små ändringar gjorts i dessa frågor för att passa in till just denna 

forskning. Dock har inte alla frågor baserats på tidigare forskning. Detta eftersom detta 

är en ny lagstiftning som tidigare inte har hänt i varken Sverige eller andra länder. På 

så sätt finns det frågor som måste ställas som inte har ställts i tidigare forskningar. 

 

4.8 Analysmetod 

Den empiriska analysen kommer först och främst att bestå av en förklaring för hur 

beteendet sett ut, det vill säga om respondenterna har ändrat sparform eller inte efter 

den förändrade lagstiftningen. Därefter kommer det mer ingående gå in på de olika 

demografiska faktorerna och dess tillhörande hypoteser. Slutligen kommer även en kort 

diskussion kring om respondenterna har agerat rationellt eller inte göras genom att 

främst titta på deras riskprofiler. 

 

Statistikprogrammet SPSS är ett statistiskt verktyg för dataanalys och är det program 

som har använts för att kunna mäta och analysera svaren och resultaten från 

respondenternas enkätsvar. Genom detta statistiska verktyg kan det undersökas vilka 

bakomliggande faktorer som styr ett visst resultat, i denna forskning undersöks det om 
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de demografiska faktorerna har haft en påverkan på agerandet efter förändringen i 

avdragsrätt. För att besvara samtliga hypoteser kommer en klassisk hypotesprövning 

göras, där det i förväg kommer ställas upp nollhypoteser. För att sedan avgöra om 

nollhypoteserna ska förkastas eller inte, bestäms en signifikansnivå. Signifikansnivån 

fastställer sannolikheten för att nollhypotesen ska förkastas. I denna forskning kommer 

signifikansnivån vara 5 procent (0,05) för alla hypotesprövningar. 

 

En multipel regression används när det finns flera förklarande variabler som påverkat 

en beroende variabel. Det ger ett linjärt samband mellan den beroende variabeln Y 

och de olika oberoende variablerna som i denna forskning är de demografiska 

faktorerna. Som beskrevs tidigare har en multipelregression använts för att besvara 

hypotes 1,3,5 och 7. Nedan i figur 4.1 visas den linjära ekvationen som beskriver detta 

samband: 

 

 

  

 

De två andra testerna som används för att besvara hypoteserna är t-test och 

chitvåfördelningen. Ett t-test används vid kvantitativa variabler och i denna forskning 

används testen därmed till faktorerna ålder och inkomst. Därmed kommer t-testet 

användas för att besvara på hypoteserna 4 och 8. Formeln visas nedan i figur 4.2. 

 

Figur 4.1 Multipelregression 

Hämtat från: Lecture notes in Financial Economotreics (Sönderlind, 2013) 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.saedsayad.com/mlr.htm&ei=_1JjVbWwL4ybsAHrgIGACg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHQPsl0das7fibw6SYwYHzPkKsz4Q&ust=1432658978794677
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://apkxda.com/linear_regression_formula.html&ei=7lJjVcvbJ8qdsAGv04CYCQ&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHQPsl0das7fibw6SYwYHzPkKsz4Q&ust=1432658978794677
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Hypotes 2 och 6 kommer besvaras genom en chitvåfördelning, det fungerar om en 

variabel antar en ordinal- eller nominalskala. I denna forskning är kön och utbildning 

de faktorer som antar denna fördelning. Testet gör en jämförelse mellan förväntade 

frekvenser och observerande frekvenser och sedan fås det fram om hypotesen som är 

ställd kan framställa någon sanning. Nedan i figur 4.3 visas den modell som 

beskriver det sambandet.  

 

 

  

Figur 4.2 T-test 

Hämtat från: Praktisk statistik, (Körner och Wahlgren 2012) 

 

Figur 4.2 Chitvåfördelning 

Hämtat från: Praktisk statistik, (Körner och Wahlgren 2012) 

 



39  

  

5. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras de resultat enkäten framställt, som visas genom tabeller 

och figurer. Empirin inleds med en bakgrundsbeskrivning av hur respondenternas 

privata pensionssparande såg ut innan och efter ändringen i avdragsrätt. Därefter 

undersöks hypoteserna för de demografiska faktorerna. Till en början kommer det 

tittas på de hypoteserna gällande det privata pensionssparandet generellt och därefter 

ses det på de hypoteserna gällande faktorernas påverkan på ändringen i avdragsrätt. 

Vid testningen av hypoteserna används svaren från enkäterna. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om riskprofiler och om de svarande är rationella. De tabeller och figurer 

som inte används i detta kapitel finns i bifogade bilagor. 

 

5.1 Privat pensionssparade 

Som tidigare nämnts i denna uppsats kommer forskningen göras kring det privata 

pensionssparandet och hur det har påverkats efter den förändrade avdragsrätten som 

trädde i kraft år 2015. År 2014 var det 69 procent som hade ett privat pensionssparande 

av våra respondenter. Utav de 31 procent som inte pensionssparade var 60 procent 

under 35 år gamla och svarade främst att anledningen till varför de inte 

pensionssparade var att de var för unga eller hade för höga utgifter. Detta visas i bilaga 

2. 

 

Figur 5.1 Pensionssparande år 2014 
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Figur 5.1 visar fördelningen på det privata pensionssparandet år 2014 innan 

förändringen i avdragsrätten. Där går det tydligt att urskilja att det vanligaste privata 

pensionssparandet var i antingen ett IPS eller en Pensionsförsäkring. Totalt sett stod 

dessa sparformer för 81 procent utav innehavet. Utöver detta var det 19 procent som 

hade valt annat att spara i en annan sparform. Det var just IPS och 

Pensionsförsäkringen som avdragsrätten var användbar för och de som har blivit 

påverkade efter förändringen. 

 

Utifrån de som hade ett privat pensionssparande år 2014 var det 66 procent som 

ändrade sitt privata pensionssparande efter förändringen i avdragsrätten.  Detta visas i 

figur 5.2. Resterande 34 procent valde att behålla den sparform de hade innan. I dessa 

34 procent är det sedan tidigare 19 procent som redan sparade i annan sparform, och 

som därmed inte behövde ändra sparform för att slippa dubbelbeskattning. 

 

 

 

 

 

 

Efter förändringen i avdragsrätt såg ändringen av sparform ut enligt nedanstående 

figur 5.3. Där kan det ses att ISK var den sparform som flest respondenter valt att 

ändra till. Före förändringen var det endast 7 procent som använts sig av ISK, medan 

efter förändringen har den siffran ökat markant till 57 procent. Innehavandet av 

Figur 5. 2 Personer som har ändrat pensionssparande år 2015 
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kapitalförsäkring har även ökat, och gått från 3 procent, innan förändring, till 24 

procent efter ändringen i avdragsrätt. Därmed visas det på att människor till en stor 

del har valt att vara rationella genom att ändra sparform. Detta kan till stor del bero på 

att marknadsföringen av banker, tidningar med mera har varit stor gällande att det kan 

tillkomma en dubbelbeskattning gällande pensionssparande över 1800 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. 3 Pensionssparande år 2015 
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5.2 Demografiska faktorer 

Syftet med forskningen är att undersöka de demografiska faktorerna samband med 

hur en individ pensionssparar privat. Därefter är meningen att undersöka om de som 

pensionssparade år 2014 har valt att ändra sitt pensionssparande till år 2015, efter 

ändringen i avdragsrätten. 

 

För att undersöka de olika demografiska faktorernas följsamhet gjordes ett 

korrelationstest. Tabellen 5.1 visar hur de demografiska faktorerna är fördelade i 

medelvärde och hur många som har svarat på enkätfrågorna. Medelåldern på de 

svarande är 40 år gamla och har en medelinkomst på 27 670 kronor. Tabell 5.2 visar 

hur de olika demografiska faktorerna korrelerar med varandra. Att ha i åtanke hur 

mycket de olika faktorerna korrelerar är väsentligt för analysen och slutsatserna. Den 

faktorn som har en signifikant korrelation med alla de andra faktorerna är 

månadsinkomsten. Kön har även en signifikant korrelation med utbildning. 

Resterande faktorer påverkar inte varandra signifikant.  

 

 

 Antal Medelvärde 

Ålder 129 40,68 

Kön 131 1,28 

Månadsinkomst 130 27670,78 

Utbildning 131 1,4809 

 

 

 

 

 

För att undersöka vilken påverkan de olika demografiska faktorerna har på individers 

privata pensionssparande så har en multipel regression gjorts. Denna regression är 

återkommande för att besvara hypoteser 1,3,5 och 7 och finns därför att hitta i bilaga 

3. Förklaringsgraden av variationen i det privata pensionssparandet som beror på de 

Tabell 5.1 Medelvärde, Standardavvikelse och Antalsvarande på de beroende faktorerna. 

Tabell 5. 2. Korrelationstest av de olika demografiska faktorerna. 

 Ålder Kön Månadsinkomst Utbildning 

Ålder  0,806 0,000 0,302 

Kön 0,806  0,017 0,024 

Månadsinkomst 0,000 0,017  0,019 

Utbildning 0,302 0,024 0,019  
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demografiska faktorerna är 20,5 procent. Regressionsanalysen visar att modellen är 

signifikant då p-värdet 0,003 understiger signifikansnivån 0,05. Trots att modellen 

visar en signifikant nivå har många av de demografiska faktorerna inte en signifikant 

påverkan på det privata pensionssparandet i månaden. I nedanstående kapitel kommer 

hypoteser förkastas eller inte utifrån denna multipla regression. 

5.2.1 Demografiska faktorers samband med privat pensionssparande 

Till en början undersöks det här om det finns några signifikanta samband mellan de 

demografiska faktorerna och det privata pensionssparandet. Detta för att få en översikt 

över hur faktorerna kan sägas påverka pensionssparandet översiktligt. Vid dessa 

hypoteser har det, som sagts, gjort en multipel regressionsanalys som kan hittas i bilaga 

3.  

 

5.2.1.1 Hypotes 1, Ålder 

Fördelningen på åldern av de svarande ser ut enligt figur 5.4. Där kan ses att det fanns 

en hög representation av respondenter som var under 30 år och en hög andel över 45 

år. 

 

 

För att vidare utreda om det finns något samband mellan stigande ålder och 

pensionssparande undersöktes hypotes ett genom en regressionslinje, som ses i bilaga 

3. Undersökningen görs med en signifikansnivå på 0,05. 

 

Figur 5. 4 Fördelning av Åldern för de svarande 
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Hypotes 1: Det finns ett positiv samband mellan stigande ålder och 

privat pensionssparande i månaden. 

 

H0: µ Ålder ≤ µ privat pensionssparande 

H1: µ Ålder > µ privat pensionssparande 

 

Det som framgår av bilaga 3 är att p-värdet (0,00225) understiger signifikansnivån, 

0,05. Därmed förkastas nollhypotesen och vi kan se ett positivt samband mellan 

stigande ålder och det privata pensionssparandet. Utifrån regressionen ska en individ 

vid varje år äldre spara 56,750 kronor mer i månaden till pensionen, givet de andra 

variablerna konstanta. Detta visar att en ökad ålder leder även till ett ökat privat 

pensionssparande i månaden. 

 

Detta positiva samband kan till stor del förklaras av fem extremvärden som visas i 

figur 5.5. Dessa extremvärden visar på fem personer i en högre ålder som har ett 

extremt högt pensionssparande i månaden. De individerna drar upp mängden privat 

pensionssparande i månaden för den äldre åldern och påverkar därför regressionen. 

 

5.2.1.2 Hypotes 3, Kön 

Nästa demografiska faktor som undersökts är kön. Nedan kommer det visas om kön 

har påverkat det privata pensionssparandet. Detta visas genom att antingen förkasta 

eller acceptera hypoteserna tre. Som visas nedan i figur 5.6 gav datainsamlingen en 

väldigt ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Det framgår att det är 72 procent 

kvinnor som svarat och 28 procent män. Enligt SCB (2013) så är det fler kvinnor som 

pensionssparar och även lever i en högre ålder och detta tros vara en orsak till den 

ojämna fördelningen. 
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För att utreda om det finns något samband mellan kön och pensionssparande i månaden 

gjordes den multipla regressionen som visas i bilaga 3. Även här testas hypotesen med 

signifikansnivån 0,05. 

 

Hypotes 3: Det finns ett positiv samband mellan kvinnor och privat 

pensionssparande i månaden. 

 

H0: µ kvinnor ≤ µ privat pensionssparande 

H1: µ kvinnor > µ privat pensionssparande 

 

I bilaga 3 kan det utläsas att p-värdet för kön är 0,2505 vilket är större än testets 

signifikansnivå på 0,05 som gör att nollhypotesen inte kan förkastas. Därmed går det 

inte att påvisa att kvinnor har ett högre pensionssparande i månaden än män. 

 

För vidare undersökning tittades det på medelvärdet på sparandet mellan män och 

kvinnor, som visade att män sparar i genomsnitt mer än kvinnor. Enligt tabell 5.3 

pensionssparar män i genomsnitt 1 384,50 kr onor i månaden medan kvinnor endast 

sparar i genomsnitt 1 035,40 kronor. Att män pensionssparar mer kan bero på att 

kvinnor i snitt har en lägre månadslön än män. I tabell 5.4 går det att utläsa att kvinnor 

har cirka 5000 kronor mindre i medelinkomst än män.    

 

Figur 5. 5 Plot-diagram över ålder och summa pensionssparande 
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Kön Medelvärde 

Pensionssparande 

Medelvärde 

Månadsinkomst 

Kvinna 1 035,40 26 148,41 

Man 1 384,50 31 497,30 

 

 

5.2.1.3 Hypotes 5, Inkomst 

Inkomst är nästa demografiska faktor som tagits med i denna studie. För att utreda om 

det finns något samband mellan inkomstnivån och privat pensionssparande i månaden 

har en multipelregression gjorts som visas i bilaga 3. Signifikansnivån är även här 

0,05. 

Hypotes 5: Det finns ett positiv samband mellan stigande inkomst och 

privat pensionssparande i månaden. 

 

H0: µ Inkomst ≤ µ privat pensionssparande 

H1: µ Inkomst > µ privat pensionssparande 

 

Enligt tabell bilaga 3 så är p-värdet 0,045 vilket är mindre än signifikansnivån 0,05 

som medför att nollhypotesen går att förkastas. Utifrån den multipla 

regressionsanalysen går det därför att utläsa att stigande inkomst har en signifikant 

påverkan på det privata pensionssparandet i månaden. 

 

Att det hittas ett positivt samband mellan stigande inkomst och privat pensionssparande 

kan bero på att det finns vissa extremvärden med i analysen. Dessa extremvärden gäller 

belopp av pensionssparande i månaden och deras månadsinkomst som medför ett 

starkare samband. I figur 5.7 visas fördelningen av pensionssparandet i månaden 

utifrån vilken inkomst en individ har. 

Tabell 5.3 medelvärde av pensionssparande och månadsinkomst mellan kön 
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5.2.1.4 Hypotes 5, Utbildning 

För att utreda om det finns något samband mellan utbildningsnivå och 

pensionssparande har det valts att först dela upp utbildning i två kategorier ”hög” och 

”låg”. Denna faktor tas sedan med i den multipla regressionsanalysen som presenterats 

i bilaga 3. Signifikansnivån väljer vi att hålla på 0,05. 

 

Hypotes 7: Det finns ett positiv samband mellan hög utbildning och 

privat pensionssparande i månaden. 

 

H0: µ utbildning ≤ µ privat pensionssparande 

H1: µ utbildning > µ privat pensionssparande 

 

Utifrån bilaga 3 går det inte att påvisa någon signifikant positivt samband mellan hög 

utbildning och pensionssparande. P-värdet 0,2215 är större än signifikansnivån 0,05 

och därför förkastas inte nollhypotesen. 

 

5.2.2 Demografiska faktorers samband med ändring i sparande efter avdragsrätt 

Efter det undersökts huruvida det funnits samband mellan de demografiska faktorernas 

påverkan på privat pensionssparandet eller inte, ska det provas på för att se sambanden 

mellan faktorerna och ändring av sparform efter ändringen i avdragsrätt. Detta har 

Figur 5. 6 Ett diagram över summa pensionssparande beroende på 

månadsinkomst 
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gjorts genom olika sorters tester beroende på vilken demografisk faktor som 

undersökts. 

5.2.2.1 Hypotes 2, Ålder 

För att undersöka om det finns ett positivt samband mellan stigande ålder och ändring 

av pensionssparande år 2015 har ett teckentest gjorts mellan dessa faktorer. 

 

Hypotes 2: Hög ålder har en positiv påverkan på ändring av det privata 

pensionssparande efter förändringen i avdragsrätten 

 

H0: µ Ålder ≤ µ ändring sparform 

H1: µ Ålder > µ ändring sparform 

 

Utifrån hypotesen skulle stigande ålder ha en positiv påverkan på om en individ har 

ändrat sitt pensionssparande år 2015. Enligt tabell 5.4 kan det ses att p-värdet är 

0,0235 vilket är mindre än signifikansnivån på 0,05 och därför förkastas 

nollhypotesen. Därmed kan det visas att stigande ålder har en påverkan på att en 

individ ändrat sparform efter ändringen i avdragsrätten. 

 

 

T-test P-värde 

Ålder 0,0235 

 

5.2.2.2 Hypotes 4, kön 

För att vidare utreda om kvinnor har agerat annorlunda än män efter förändringen i 

avdragsrätten har ett chitvå-test framställts. Det ska testats med en signifikansnivå på 

0,05. 

Hypotes 4: Det finns en positiv korrelation mellan kvinnor och ändring 

av det privat pensionssparande efter avdragsrätten. 

 

H0: µ kvinnor ≤ µ avdragsrätt och pensionssparande 

H1: µ kvinnor > µ avdragsrätt och pensionssparande 

 

Tabell 5.4 T-test ålder 
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Utifrån chitvå-testet som visas i tabell 5.5 går det inte att se att kvinnor skulle ha en 

mer positiv ändring än män. P-värdet är 0,201 vilket är större än signifikansvärdet 0,05 

och det går inte att utläsa någon specifik skillnad, vilket medför att nollhypotesen inte 

går att förkasta. 

 

 P-värde 

Chitvå, kön 0,201 

5.2.2.3 Hypotes 6, Inkomst 

För att vidare studera om inkomst har någon påverkan på ändring i sparform efter 

ändring av avdragsrätten har ett t-test framställts. Det ska granskas med en 

signifikansnivå på 0,05. 

 

Hypotes 6: Det finns en positiv korrelation mellan högre inkomst och 

ändring av det privata pensionssparande efter avdragsrätten. 

 

H0: µ Inkomst ≤ µ pensionssparande 

H1: µ Inkomst > µ pensionssparande 

 

I tabell 5.6 går det att se att p-värdet, 0,004, understiger signifikansnivån, 0,05. Alltså 

förkastas nollhypotesen och det går att påvisa att en person med högre inkomst har 

ändrat sitt pensionssparande annorlunda än de med lägre inkomst. 

 

T-test P-värde 

Månadsinkomst 0,004 

5.2.2.4 Hypotes 8 

För att vidare utreda om utbildning skulle ha någon påverkan på om en individ har 

valt att ändra pensionssparande efter ändringen i avdragsrätten har ett chitvå-test 

framställts. Signifikansnivå är 0,05. 

 

Tabell 5.5 Tjitvå-test, kön 

Tabell 5.6 T-test, inkomst 
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Hypotes 8: Hög utbildning har en positiv korrelation med ändring i 

pensionssparandet efter avdragsrätten? 

 

H0: µ hög utbildning ≤ µ ändring i pensionssparandet 

H1: µ hög utbildning > µ ändring i pensionssparandet 

Enligt tabell 5.7 har hög utbildning och en ändring av sparform efter ändringen 

avdragsrätten har ett p-värde på 0,2925 vilket är högre än signifikansnivån på 0,05. 

Därmed kan nollhypotesen inte förkastas. Detta gör att det inte går att hitta något 

positivt samband mellan hög utbildning och ändring av pensionssparande efter år 

2014.  

 

 P-värde 

Chitvå, utbildning 0,2925 

 

 

5.2.5 Kontrollvariabeln sysselsättning 

I forskningen har sysselsättningen använts som en kontrollvariabel eftersom tron har 

varit att den påverkar hur individer agerar. Utifrån bilaga 3 går det inte att se att 

sysselsättning är signifikant att ha med i regressionsanalysen. Därmed går det att se att 

denna faktor inte påverkar hur mycket en individ pensionssparar privat i månaden. 

Däremot kan denna kontrollvariabel påverka hur signifikanta de andra oberoende 

variablerna är. Flera regressionslinjer har utfärdats där sysselsättning togs med i vissa 

och i vissa inte. I dessa sågs det att sysselsättning påverkade de andra variablerna, 

därför medtogs sysselsättning i den multipla regressionsanalysen. 

Tabell 5.6 Chitvå-test, utbildning 
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5.3 Risk 

Tidigare studier visar att olika demografiska faktorer är bakomliggande faktorer till att 

individer agerar olika vid riskbeslut. En kvinna är enligt tidigare studier mer riskavers 

än en man. I detta fall leder det till att fler kvinnor bör ha valt att välja en låg avkastning 

med en låg risk. Enligt figur 5.8 så visas det tydligt att kvinnor har en mer riskavers 

syn på sparande än män även i denna undersökning. Hela 76 procent av de kvinnliga 

respondenterna vill ha en låg risk och låg avkastning. Männen är mer jämt fördelade 

mellan hög och låg risk och det inte går att hitta en indikering på att män skulle vilja ta 

högre risk. 

 

 

 

Tidigare studier har även påvisat att det bör finnas ett samband mellan riskaversion och 

stigande ålder. Nedanför har det jämförts två åldersgrupper ”låg” och ”hög” ålder mot 

ett beslutsfattande gällande risk. I figur 5.9 går det dock inte att hitta ett samband 

mellan hög ålder och riskaversion. Det som kan ses är att det är en jämn fördelning 

mellan hög och låg ålder i de olika sannolikhetsvalen. Eftersom det är 59 procent utav 

den äldre gruppen som valt att behålla pengarna, finns en liten påvisning om att äldre 

är riskaversa. 

 

Figur 5. 7 Fördelning av män och kvinnor i ett riskbeslut 
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Som visas i figur 5.9  har inte åldern någon märkbar påverkan på riskkänslighet i denna 

forskning. Vidare testades det om inkomst har någon inverkan på en individs beslut vid 

risktagande. Som nämnts i teorigenomgången menas det att en person med hög inkomst 

har mer pengar att röra sig med och därför bör vara mer av en risktagare. Utifrån figur 

5.10 så har inkomst en påverkan på hur respondenterna väljer att fatta finansiella 

riskbeslut. Det går att se att de med låg inkomst väljer att behålla pengarna istället för 

att chansa på en högre avkastning och därmed kan tidigare teorier delvis stärkas. 

 

Utifrån ett rationellt beteende skulle individer välja att följa sin riskaversion. De borde 

alltså följa sitt beslutsfattande angående en risk och exempelvis först välja låg 

avkastning och låg risk för att sedan välja den lägre risken och behålla pengarna. 

Utifrån tabell 5.8 så finns det personer som valt låg risk och sedan valt att satsa sina 

12000 kronor för att kunna dubbla dessa. Därmed säger dessa individer mot sig själva, 

och på så sätt visas det att människor delvis är irrationella. Det som visas är alltså att 

en individ inte alltid är rationell i sitt beteende eller beslutsfattande. 

 

Figur 5. 8 Fördelning av hög och låg ålder vid ett riskbeslut 
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Alternativ 70 % dubbel,  

30 % inget 

Behålla allt Totalt 

Hög avkastning, 

hög risk 

32 8 40 

Låg avkastning, 

låg risk 

23 65 88 

Total 22 73 128 

Tabell 5. 8 En korstabell över sambandet mellan riskvalen 
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6. Analys 

Detta kapitel kommer att innehålla en analys utav de resultat som presenterades i 

kapitel 5. Det kommer först och främst göras en analys utav de demografiska 

faktorernas påverkan på det privata pensionssparandet och ändring av sparform efter 

förändringen i avdragsrätt. Därefter kommer det tittas på huruvida den svenska 

befolkningen kan anses vara rationella eller inte.  

 

6.1 Demografiska faktorer 

Tanken med denna studie var att se över de demografiska faktorernas påverkan på det 

privata pensionssparandet och ändring av sparform efter förändringen i avdragsrätt. 

Ansatsen från början var att dessa faktorer hade en påverkan och visas enligt följande 

modell:  

 

 

 

Efter enkätundersökning och gjorda test visas resultaten i tabell 6.1. I denna tabell går 

det att utläsa vilka faktorer som har haft en påverkan och vilka som inte haft. De olika 

faktorerna kommer nu gås igenom var för sig för att kunna genomföra en mer 

grundläggande analys.  

Beteende vid 

förändrad  

avdragsrätt på 

pensionssparande  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

Kön   

Ålder   

Inkomst   

Utbildning   

Figur 6.1 Sammanställning av hypoteser 
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Hypoteser Nollhypotes Förkastas/Förkastas 

ej 

Hypotes 1 µ Ålder ≤ µ privat pensionssparande Förkastas 

Hypotes 2 µ Ålder ≤ µ pensionssparande Förkastas 

Hypotes 3 µ Kvinnor ≤ µ privat 

pensionssparande 

Förkastas ej 

Hypotes 4 µ Kvinnor ≤ µ pensionssparande Förkastas ej 

Hypotes 5 µ Inkomst ≤ µ privat 

pensionssparande 

Förkastas 

Hypotes 6 µ Inkomst ≤ µ pensionssparande Förkastas 

Hypotes 7 µ Utbildning ≤ µ privat 

pensionssparande 

Förkastas ej 

Hypotes 8 µ Utbildning ≤ µ pensionssparande Förkastas ej 

 

6.1.1 Ålder 

Den första ansatsen gällande ålder var vid studiens början att med stigande ålder ökar 

det privata pensionssparandet. Denna hypotes byggdes upp utifrån tidigare 

forskningar och LCH. Utifrån tabell 6.1 kan det ses att det går att påvisa ett signifikant 

samband mellan stigande ålder och privat pensionssparande. Därmed kan denna 

forskning stärka tidigare forskningar av och visa att ålder har en påverkan på 

individers pensionssparande. Därmed går det att visa att folks agerande vid sparande 

går att förklaras genom LCH. De yngre i åldern 20-35 år väljer att inte ha ett så stort 

pensionssparande eller att inte pensionsspara allas på grund av att de anser sig, i många 

fall, ha för stora utgifter. Ju närmre pensionen de kommer desto mer väljer individer 

att pensionsspara. Detta kan bero på att, precis som LCH säger, det är då individer får 

en fast inkomst som kan användas för sparande till framtiden. Detta visas speciellt i 

Tabell 6.1 Sammanställning av hypoteser 
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vissa extremfall, där fem personer i högre ålder har ett stort månadssparande till 

pensionen. Huruvida det är dessa extremfall som gjort att sambandet är signifikant 

eller inte har dock inte undersökts. Det går även att diskuteras om dessa extremvärden 

är korrekta eller om individerna har missuppfattat frågan.  

 

Den andra hypotesen kring ålder bestod utav ett positivt samband mellan stigande 

ålder och ändring av sparform efter ändringen i avdragsrätt. Även här gick det att se 

att det fanns ett signifikant positivt samband. Det vill säga, det kan påvisas att de som 

börjar komma upp i ålder har en större utsträckning bytt sparform 2015 för att undvika 

dubbelbeskattning. Detta resultat stärker därmed exempelvis forskningar kring 401 k 

som säger att med stigande ålder finns det ett större engagemang gällande sitt 

pensionssparande. På så sätt kan det utifrån denna studie säga att ålder har betydande 

roll när individer fattar finansiella beslut gällande sin pension.  

 

6.1.2 Kön 

Den första ansatsen gällande kön bestod utav ett positivt samband mellan kvinnor och 

privat pensionssparande. Bland denna faktor fanns det forskningar och liknande som 

låg till grund. Dock fanns det även motstridiga forskningar som visar att män är de 

som har ett större deltagande och pensionssparande. Efter enkätundersökningen går 

det nu att se att ansatsen inte gick att påvisas stämma. Därmed går det inte, utifrån 

denna forskning, att hitta ett positivt samband mellan kvinnor och privat 

pensionssparande. Därmed går denna forskning emot olika svenska forskningar såsom 

exempelvis Granqvist och Ståhlbergs (2002). Det verkar inte vara så enligt denna 

forskning att kvinnors längre levnadstid än män påverkat deras pensionssparande. Det 

kan ändå på sätt och vis ses att det finns skillnader mellan det sparade månadsbeloppet 

till pensionen mellan de olika könen. Det är så att det kunde visas att männen i 

genomsnitt har ett högre pensionssparande enligt enkätundersökningen. Det har dock 

inte undersökt huruvida det finns en signifikant skillnad eller inte.  

 

Gällande den andra hypotesen kring kön, gällde det att kvinnor i en större utsträckning 

valt att ändra sparform efter förändringen i avdragsrätt. Denna hypotes grundade även 

sig på tidigare svenska forskningar, även om det fanns motstridigheter. Nu i efterhand 

går det även här att se att det inte fanns ett signifikant positivt samband mellan kvinnor 
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och ändring av sparform 2015. Huruvida männen i större utsträckning har ändrat 

sparande är inget som undersöktes här, men som kan vara intressant i framtiden. Detta 

speciellt eftersom det finns tidigare studier kring incitamentsskiften i USA vid 401 k 

gick att se att män i större utsträckning är mer engagerade i sitt sparande. Huruvida 

det kan vara att män och kvinnor har olika risktoleranser, som Byrnes (1999) tar upp, 

som påverkar beslut gällande detta incitamentskifte står även fortfarande oklart.  

 

6.1.3 Inkomst 

Gällande inkomst var den första ansatsen att det fanns ett samband mellan stigande 

inkomst och högre månadssparande till pensionen. Hypotesen byggdes upp utav 

tidigare forskningar som menar inkomst är en faktor som påverkar individens 

pensionssparande. Även inom Behavioral Finance går det att utläsa att individer fattar 

beslut efter framtida inkomster och vad som finns inne på kontot i dagsläget. Efter 

enkätundersökningen och den multipla regressionen går det nu att se att i denna 

forskningar fanns det ett signifikant positivt samband mellan stigande inkomst och 

pensionssparande. Därmed styrker denna studie tidigare forskningar gällande 

samband mellan inkomst och pensionssparande. Precis som exempelvis Topa, 

Moriano och Moreno (2012) skriver är det även så i denna forskning att de med högre 

inkomst har ett högre pensionssparande eftersom de har större möjligheter att spara 

ett större belopp. Sambandet visar även hur Behavioral Finance och biasen Mental 

Accounting kan förklara individers beteende kring finansiella beslut här, då det kan 

vara så att beroende på sin framtida inkomst kommer personer att planera olika inför 

sin pension. Dock finns det även i detta fall vissa extremvärden, gällande personer 

med hög inkomst som har ett väldigt stort pensionssparande. Huruvida dessa individer 

är de som gör så att det finns ett signifikant samband eller inte, står fortfarande oklart.  

Nästa hypotes kring inkomst gällde att det finns ett positivt samband mellan högre 

inkomst och ändring av sparform efter förändringen i avdragsrätt 2015. Denna hypotes 

har även grundats utifrån tidigare forskningar. Nu efter enkätundersökningen går det 

även här att se att det finns ett signifikant positivt samband. Därmed går det här att 

styrka tidigare forskningar. Precis som vid incitamentsskiftet med 401 k visas det att 

de med en högre inkomst har haft ett större deltagande gällande sitt privata 

pensionssparande vid detta skifte i avdragsrätt (Madrian & Shea, 2000). Detta kan 

bero på precis som Topa, Moriano och Moreno (2012) säger, att de med en lägre 

inkomst inte har lika mycket pengar att spara till pensionen. Det kan då vara så att de 

http://www.nber.org/people/brigitte_madrian
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automatiskt inte har tänkt så mycket på sitt privata pensionssparande vid detta 

incitamentsskifte och därmed inte ändrat sparandet i lika stor utsträckning heller.  

 

6.1.4 Utbildning 

Den sista faktorn som undersöktes var utbildning. Även här ansåg vi att det skulle 

finnas ett samband. Detta först genom att de med högre utbildning även skulle ha ett 

större månadssparande till pensionen. Detta grundades på tidigare forskningar. Utifrån 

enkätundersökningen går det dock att inte att se att detta samband är signifikant. Det 

går därmed inte att påvisa att det finns ett positivt samband mellan hög utbildning och 

privat pensionssparande. På så sätt går denna forskningar delvis emot forskningar 

såsom Almenberg och Säve-Söderberghs (2011). De menade att det var de med låg 

utbildning som har låg finansiell information och i sin tur inte planerar sin pension 

lika mycket. I denna forskning valdes det dock inte att undersöka hur respondenternas 

finansiella information var. På så sätt går det inte helt att jämföra forskningarna.  

Den sista hypotesen i denna forskning bestod utav ett positivt samband mellan hög 

utbildning och ändring i sparform efter ändringen i avdragsrätt. Det gick dock inte 

heller här att se ett signifikant positivt samband. Detta gör att denna forskningar inte 

kan visa att, vid incitamentskiften såsom i detta fall, påvisa att de med högre utbildning 

bör tänka mer rationellt. Tidigare forskningar kring 401 k, exempelvis Madrian och 

Shea (2000), har menat att människor som är mer insatta i frågor kring sitt sparande 

ha lättare att fatta nya beslut utefter incitamentsskiften. Det går inte här att se att de 

med högre utbildning skulle ha någon form av mer finansiell kunskap för att kunna 

fattar mer rationella beslut.   

 

6.2 Rationalitet vs Behavioral Finance 

Resultatet i denna forskning visade att de personer som pensionssparade år 2014 

sparade främst i en sparform, IPS eller Pensionsförsäkring, som påverkades av 

ändringen i avdragsrätt. En rationell människa ska ha ändrat sparform efter 

lagstiftningen eftersom ett fortsatt sparande i IPS eller Pensionsförsäkring skulle leda 

till en förlust i form av dubbelbeskattning. Efter förändringen 2015 har majoriteten 

valt att ändra sparform. Ett rationellt beteende visas även genom att går att styrka Life-

Cycle Hypothesis som beskriver att beloppet sparande är beroende på vilken fas man 

är i åldern.  Detta påvisar på sätt och vis ett rationellt beteende. Dock har många bytt 
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till sparformen ISK, som är i motsägelse till Mental Accounting. Om Mental 

Accounting skulle stämma borde en individ välja att spara genom att amortera på 

bolånen för att minimera risken av att använda pengar till annat än pensionen. Därmed 

går det även att visa att människor varit irrationella. Detta irrationella beteende kan 

även visas av resultaten från riskanalysen i enkäten. I kapitel 5 presenterades en 

sammanställning på två av enkätens frågor som behandlar en persons riskprofil. 

Respondenternas svar borde vara besvarade enligt samma riskkänslighet för att räknas 

som rationella individer. Eftersom individer inte kan anses vara helt rationella utifrån 

detta resultat är det främst Behavioral Finance som kan beskriva hur en människa 

agerar vid finansiella beslut i Sverige. Dock bör det även sägas att för att kunna påstå 

att detta helt och hållet ska kunna fastställas för den hela svenska befolkningen hade 

ett större urval behövt göras.  
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7. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel kommer belysa denna forsknings slutsatser som skapats från studiens 

resultat. Utifrån forskningens syfte och problemformulering kommer det därefter 

finnas med en diskussion kring slutsatserna som dras. Slutligen kommer kapitlet 

avslutas med att redovisa för hur forskning kunnat förbättras följt av förslag till vidare 

forskning.  

 

Syftet med denna forskning är att förklara hur beteendet kring det privata 

pensionssparandet har ändrats och se vilka demografiska faktorer som har påverkat 

detta agerande. Med tanke på den nya lagstiftningen i det privata pensionssparandet 

som trädde i kraft 2015, blir det allt mer aktuellt att titta på hur människor har agerat 

vid denna förändring. På grund av att det är en ny ändring, saknas det tidigare 

forskning kring ämnet och därmed var tanken med denna uppsats att forska kring 

detta. För att undersöka detta syfte ställdes frågan: 

 

Hur har det privata pensionssparandet ändrats från år 2014 till år 2015 efter 

ändringen i avdragsrätten, och vilket samband har detta med demografiska faktorer 

som ålder, kön, inkomst och utbildning? 

I forskningens litteraturgenomgång presenterades det två olika sätt att se på hur 

människan fattar sina finansiella beslut. Antingen är människan rationell och fattar 

beslut efter all fullständig information som finns på marknaden, eller så finns det vissa 

kognitiva biaser som påverkar personer i deras finansiella beslutsfattande. Att en 

individ är rationell eller inte rationell i vissa beslutsfattande kan förklaras genom olika 

modeller. En av dessa modeller är LCH som beskriver att en individ bör spara mer i 

medelåldern och i de yngre och äldre åldrarna spara mindre. Det skulle betyda att det 

finns ett samband mellan ålder och sparande. Detta är dock bara en modell som 

förklarar en del av en individs beteende och fokuserar endast på ålder och sparande. 

För att vidare förklara de irrationella beteende och andra påverkande faktorer används 

Behavioral Finance. I denna teori finns det olika kognitiva biaser som exempelvis kan 

förklara närmare varför inkomst har en påverkan på det privata pensionssparandet och 

en individs riskkänslighet. Utifrån Behavioral Finance så har individer olika 

riskkänslighet och fattar på så sätt olika finansiella beslut. Tidigare forskning har även 

påvisat att individer beter sig olika vid finansiella beslut beroende på olika faktorer 
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exempelvis demografi. De demografiska faktorer som har legat till grund i denna 

forskning är ålder, kön, inkomst och utbildning.  

 

För att besvara denna studies frågeställning gjordes en enkätundersökning. Denna 

visade att de flesta som hade ett privata pensionssparande 2014 har ändrat sparform 

efter annonsering utav den förändrade lagstiftningen 2015. Det går på så sätt att visa 

att det privata pensionssparandet har ändrats från 2014 till 2015. Förändringen visar 

att 2014 var de vanliga pensionsformerna IPS eller Pensionsförsäkring. Detta har nu 

2015 gått till att den vanliga pensionsformen är ett ISK. Genom att ändra sitt 

pensionssparande går det utifrån denna studie att påvisa att många individer har agerat 

rationellt. Det finns några som ännu inte ändrat sparform. Vad detta beror på står 

fortfarande oklart. Det kan vara så att de väntar med att ändra sparform till dem har 

sparat 1800 kronor, som fortfarande är avdragsgilla, för att sedan ändra sparform. Det 

kan även vara så att de helt enkelt inte varit medvetna om den förändrade 

avdragsrätten och därför inte ändrat sparform. Det kan även vara en tanke att de 

individer som inte ändrat helt enkelt är irrationella och inte är intresserade utav att 

ändra.  

 

För att räknas som helt rationella borde de flesta ha bytt sparform till amortering av 

bolån. Detta kan inte visas i denna forskning och därmed kan individer i Sverige inte 

helt och hållet ses som rationella. Anledningen till detta är även oklart. Det kan vara 

så att individer inte ändrat till amortering eftersom de inte har något bolån. Huruvida 

respondenterna hade bolån eller inte, var inte en fråga som ställdes i denna 

undersökning.  

 

När det gäller att besvara frågeställningen om sambanden mellan ändringen i sparform 

och demografiska faktorer, blir det olika svar beroende på specifik faktor det talas om. 

Ålder och inkomst kan ses ha påverkat förändringen av sparform. Om detta är 

tillräckliga svar för att påvisa att faktorerna har påverkat hela Sveriges befolkning kan 

dock fortfarande diskuteras. Vi är fortfarande i ett tidigt stadium kring denna 

förändring och det kan behövas vidare forskningar för att verkligen se om detta 

samband finns. När det gäller faktorerna kön och utbildning går det inte att visa att de 

har haft något samband med ändringen i sparform 2015. Dock gäller detsamma här att 
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för att påvisa att det verkligen inte finns något signifikant samband krävs det vidare 

studier när lagstiftningen har sjunkit in mer i Sverige.  

6.2 Självkritik 

Grunden för denna forskning var en kvantitativ metod med utgångspunkt i en 

enkätundersökning Vid utdelandet av enkäten användes både ett frågeformulär i 

pappersformat och i webbformat där svarande blev till stor del kvinnor, som delvis 

gav missvisande resultat. I efterhand kan även slutsatsen dras att det hade behövts fler 

svarande för att kunna undersöka om det finns samband mellan de demografiska 

faktorerna och privat pensionssparande. För att undvika denna ojämna fördelning 

mellan män och kvinnor hade det behövts mer av en tankeprocess utifrån var enkäten 

skulle delats ut. Ett högre antal respondenter hade kunnat nås om enkäten tidigare 

kommit ut på internet. 

 

Som tidigare nämnt i metoddelen bör andra forskare titta över valet av frågor vid en 

enkät undersökning för att få ett bättre material att arbeta med vid analysen av det 

privata pensionssparandet i Sverige och hur ett politiskt beslut påverkar detta. 

Forskningen blir så bra som det insamlade materialet är. Det är den som utgör grunden 

för studien, vilket forskarna här medger att det skulle behövas lägga större tyngd vid 

utformningen av enkäten.  

 

Eftersom detta var en ny lagstiftning så fanns inte tidigare empirisk forskning som 

kunde tas till hjälp vid utformandet av alla enkätfrågorna. I efterhand sågs det därmed 

vissa problem med några frågeformuleringar i enkäten. Dessa frågeformuleringar 

ledde till att arbetet inte blev så effektivt som det hade kunna blivit. Detta hade delvis 

kunnat förbättras genom att ha en större pilotstudie. I efterhand bör det även tas upp 

att en brist gällande enkäten var att det inte fanns någon fråga som tog upp om hur 

beloppet på pensionssparandet ändrats från 2014 till 2015. Frågan som ställdes gällde 

bara ändring av sparform.  

 

 

Som forskare bör du vara kritisk till de svar som inkommer vid ett frågeformulär. Efter 

insamlat material kunde vissa extremvärden utläsas som påverkade hypoteserna. Det 

går inte att utgå ifrån att en respondent ger felaktiga svar, men det behövs ändå tas i 
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åtanke att det kan uppkomma. Frågeställning bör tas om dessa extremvärden är 

pålitliga eller de svarande har angett ett oärligt svar. Om dessa svar anses som oärliga 

bör de möjligtvis tas bort för att undvika snedvridning av forskningsmaterialet. I denna 

forskning togs extremvärdena med, och huruvida detta var korrekt eller inte, går att 

diskutera. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna forskning ligger så relativt nära i tid till den ändrade lagstiftningen i 

pensionssparande har det endast kunnat prognostisera individers agerande vid denna 

förändring. Därmed kan liknande forskning göras i framtiden när denna förändring har 

verkat under en längre period, för att antingen kunna stärka eller inte stärka denna 

forskning. Det kan även vara ett förslag att då ta med respondenter från flera olika delar 

av Sverige. En annan tanke kan vara att ta med en kvalitativ metod, exempelvis 

intervju, för att gå in mer på djupet och se hur människor tänker vid en sådan förändring 

som nyss skett. 

 

Vidare forskning kan även ta med en persons riskprofil på ett annat sätt i modellen än 

vad som gjorts i denna forskning. I forskningen har riskkänslighet delvis tagits med, 

men det som kan tänkas göras är att ta med det som en egen faktor som påverkar en 

individs finansiella beslut i modellen.  En annan faktor som kan tänkas tas med är 

tidspreferenserna hos olika individer, eftersom denna spelar en central vikt vid 

investeringsbeslut. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att se denna förändring i lagstiftning utifrån en 

banks perspektiv. Att bankerna även har påverkats är oundvikligt. Om nu de flesta har 

bytt till sparformen ISK, hur har exempelvis att pengarna nu kan röras påverkat 

bankernas likviditet? Detta finns många viktiga frågor som uppstår vid en så här relativt 

stor förändring, och som fortfarande står obesvarade. Därför kräver detta vidare 

forskning. 

 

Vid en sådan här stor förändring som har hänt i lagstiftning, är det många nya frågor 

och forskningar som kan göras. Denna studie valt att undersöka från privatpersoners 

perspektiv, där det varit fokus på de demografiska faktorerna. Forskningen hoppas till 
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att bidra till nya forskningar för att se hur både privatpersoner och banker påverkats 

och agerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65  

  

8. Referenser 

Agnew, J., Balduzzi, P., & Sunden, A. (2003). Portfolio choice and trading in a large 

401 (k) plan. American Economic Review, 193-215. 

Agrawal, P., Sahoo, P., & Dash, R. K. (2009). Savings behaviour in South Asia. 

Journal of Policy Modeling, 31(2), 208-224. 

Almenberg, J., & Säve-Söderbergh, J. (2011). Financial literacy and retirement 

planning in Sweden. Journal of Pension Economics and Finance. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. Stockholm: 

Liber AB. 

Ando, A., & Modigliani, F. (1963). The" life cycle" hypothesis of saving: Aggregate 

implications and tests. The American economic review, 55-84. 

Baker, H., & Nofsinger, J. (2010). Behavioral finance investors, corporations, and 

markets. Hoboken, N.J., Wiley. E-bok. 

Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets. IMF 

STAFF PAPERS, 47(3), 279-310. 

Bryman, A., & Bell, e. (2011). Buisness Research Methods. New York: Oxford 

University. 

Byrnes, J. P., Miller, D. C., & Schafer, W. D. (1999). Gender differences in risk 

taking: A meta-analysis. Psychological bulletin, 125(3), 367. 

Chakraborty, S., & Digal, S. K. (2011). A Study of Saving and Investment Behaviour 

of Individual Households–An Empirical Evidence from Orissa. In Personal 

Finance & Investments (PF&I) 2011 Conference. 

De Bondt, W. (2010). The Behavioral Revolution in Finance. Center for Behavioral 

finance DePaul University, Chicago, (s 6). 

De Bondt, W. F., Mayoral, R., & Vallelado, T. (2013). Behavioral Decision-Making 

in Finance: An Overview and Assessment of Selected Research. Spanish 

Journal och Finance and Accounting, 99-118. 

De Bondt, W. F., & Thaler, R. H. (1994). Financial Decision-Making in Markets and 

Firms: A Behavioral Perspective. The national bureu of economic research. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 



66  

  

Disney, R., Emmerson, C., & Wakefield, M. (2008). Tax Reform and Retirement 

Saving Incentives: Take-up of Stakeholder Pensions in the UK. Economica, 

213-233. 

Donkers, B., Melenberg, B., & Van Soest, A. (2001). Estimating risk attitudes using 

lotteries: A large sample approach. Journal of Risk and Uncertainty, 22(2), 

165-195. 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Fernández, B., Garcia-Merino, T., Mayoral, R., Santos, V., & Vallelado, E. (2011). 

Herding, information uncertainty and investors' cognitive profile. Qualitative 

Research in Financial Markets, 3(1), 7-33. 

Folksam. (2015). Pension: Privat pensionssparande: Pensionsförsäkring med 

avdragsrätt: Traditionell försäkring. Hämtat från: Traditionell 

pensionsförsäkring:http://www.folksam.se/pension/privatpensionssparande/pe

nsionsforsakringme davdragsratt/traditionellforsakring 

Fondbolagens Förening a. (u.å). Om oss: Våra viktiga frågor: Pension. Hämtat från 

Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem: 

http://www.fondbolagen.se/sv/Om-oss/Vara-viktiga-fragor/Pension/ 

Fondbolagens Förening b. (u.å). Om-oss: Våra viktiga frågor: Pension: Privat 

pensionssparande behöver fortsätta stimuleras. Hämtat från Privat 

pensionssparande behöver fortsatta stimuleras: 

http://www.fondbolagen.se/sv/Om-oss/Vara-viktiga-

fragor/Pension/Privatpensionssparande-behover-fortsatta-stimuleras/ 

Garcia, M. T. M., Barros, C., & Silvestre, A. (2011). Saving behaviour: evidence 

from Portugal. International Review of Applied Economics, 25(2), 225-238. 

Gustavsson, M. (den 18 April 2013). Pension: Sluta pensionsspara. Hämtat från 

Sluta pensionsspara: http://www.privataaffarer.se/pension/slutapensionsspara-

491609 

Hirshleifer, D., & Hong Teoh, S. (2003). Herd behaviour and cascading in capital 

markets: A review and synthesis. European Financial Management, 9(1), 25-

66. 

Jacobsen, D. I., Sandin, G., & Hellström, C. (2002). Vad, hur och varför: Om 

metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.privataaffarer.se/pension/slutapensionsspara-491609
http://www.privataaffarer.se/pension/slutapensionsspara-491609


67  

  

Jacobs-Lawson, J. M., & Hershey, D. A. (2005). Influence of future time perspective, 

financial knowledge, and financial risk tolerance on retirement saving 

behaviors. FINANCIAL SERVICES REVIEW-GREENWICH-, 14(4), 331. 

Kahneman, D., & and Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision 

under risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 263-291. 

Kang, W. (2013). Herd behavior in financial markets. International Business 

Research, 6(6), 31. doi:10.5539/ibr.v6n6p31 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2002). Praktisk statistik. Lund: Studentlitteratur. 

Lewis, P., Thornhill, A., & Saunders, M. (2007). Research methods for business 

students. Pearson Education UK. 

Lovric, M., Kaymak, U., & Spronk, J. (2008). A Conceptual Model of Investor 

Behavior. Rotterdam: Erasmus Research Institue of management. 

Lusardi, A. (2008). Household saving behavior: The role of financial literacy, 

information, and financial education programs (No. w13824). National 

Bureau of Economic Research. 

Madrian, B. C., & Shea, D. F. (2000). The power of suggestion: Inertia in 401 (k) 

participation and savings behavior (No. w7682). National bureau of 

economic research. 

Minpension. (2015). Lathund för den som vill spara eller på andra sätt höja sin 

pension. Hämtat från Lathund för den som vill spara eller på andra sätt höja sin 

pension: https://www.minpension.se/lathund-for-den-som-vill-spara-eller-pa-

andra-satt-hoja-sin-pension 

Nationalencyklopedin. (2015). Uppslagsverk: rationalitet. Hämtat från Rationalitet: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rationalitet 

Oxenstierna, G. (2014). Placeringsrådgivning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Pensionsmyndigheten. (den 19 januari 2015). Så fungerar pensionen: Privat Pension. 

Hämtat från Eget sparande till pension: 

http://secure.pensionsmyndigheten.se/PrivatPension.html 

Pensionsspara.se. (u.å). Pensionsspara. Hämtat från Höj din pension-Börja 

pensionsspara!: http://www.pensionsspara.se/ 

Ritter, J. R. (2003). Behavioral finance. Pacific-Basin Finance Journal, 429-437. 

 

http://secure.pensionsmyndigheten.se/PrivatPension.html
http://secure.pensionsmyndigheten.se/PrivatPension.html


68  

  

R, Åsa (2007). Kunskapsansats: kvantitativ eller kvalitativ ansats. Hämtat från: 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml 

Simon, H. A. (1979). Rational decision making in business organizations. The 

American economic review, 493-513 

SPV, Statens Tjänstepensionsverk. (den 18 Mars 2015). Privatperson: Statlig 

Tjänstepension: Nyfiken på pension. Hämtat från Nyfiken på pension: 

http://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/Nyfiken-pa-pension/ 

Statistiska Centralbyrån. (2015). Hitta statistik: Privat Pensionssparande. Hämtat från 

Privat pensionssparande 2013: http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Inkomster-och-

skatter/Aktuell-pong/302201/Skatter/Riket/303801/ 

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral decision 

making, 12(3), 183-206. 

Topa, G., Moriano, J. A., & Moreno, A. (2012). Psychosocial determinants of 

financial planning for retirement among immigrants in Europe. Journal of 

Economic Psychology, 33(3), 527-537. 

  

http://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/Nyfiken-pa-pension/


69  

  

Bilagor 

Bilaga 1 Enkät Privat Pensionssparande 

Enkät – Privat pensionssparande 
 
Ansvariga:  Erika Eliasson 

  Linnea Persson 

Vi är två ekonomstudenter som läser tredje året på Högskolan Kristianstad. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om det privata pensionssparandet. Den 

består utav 19 frågor som kommer ta ca 5 minuter att svara på. Vi hoppas du har tid 

att svara på enkäten och hjälpa oss med vår forskning. 

____________________________________________________________________

  

1. Kön 

 1 Kvinna 

 2 Man 

 

2. Ålder: _____ 

3. Sysselsättning?  

 1 Studerande 

 2 Arbetande 

 3 Arbetslös 

 4Annat: _______________ 

4. Utbildning  

 1 Högstadieutbildning 

 2 Gymnasieutbildning 

 3 Universitets-högskoleutbildning 

 4 Annat: ______________________ 

 

5. Ungefärlig månadsinkomst före skatt? _____________ 

6. Vilken bank har du idag?  

 1 Länsförsäkringar  

 2 Nordea 

 3Swedbank/Sparbanken 

 4 Handelsbanken 

 5 SEB 

 6 Annan: ____________________ 
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7. Pensionssparade du privat år 2014? 

 1Ja 

 2Nej 

 

8. Vilket utav dessa alternativ sparade du i då? 

 1 IPS (Individuellt Pensionssparande) 

 2 Pensionsförsäkring 

 3 ISK (Investeringssparkonto) 

 4 Kapitalförsäkring 

 5 Amortering av lån 

 6 Annat: ____________________ 

 

9. Hur länge har du pensionssparat? _____________ 

 

10. Om du inte pensionssparar, varför? 

 1 För ung, börjar spara senare 

 2 Har för höga utgifter 

 3 Vet ej vilket sparalternativ jag ska välja 

 4 Tänker klara mig på den statliga pensionen 

 5 Annat:__________________ 

 

11. Vet du om den förändring i avdragsrätt på pensionssparandet som trädde i 

kraft 2015? 

 1 Ja 

 2 Nej 

 
12. Har du ändrat sparform efter förändringen? 

 1Ja 

 2 Nej 

 3 Har slutat pensionsspara 

 4 Annat:__________________ 

 
13. Om du har ändrat, till vilken sparform? 

 1 ISK (Investeringssparkonto) 

 2 Kapitalförsäkring 
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 3 Amortering av lån 

 4 Annat:__________________ 

 

14. Hur mycket pensionssparar du privat i månaden just nu? _____________ 

 
 

15. Känner du en eventuell risk att använda dina pensionspengar till annat än 

pensionen om pengarna är synliga? 

 1 Ja, om det skulle uppstå en krissituation 

 2 Nej, det är pengar som jag endast ska ha till pensionen 

 

16. Vad är viktigast för dig när du väljer ett sparalternativ? 

 1 Hög avkastning, med hög risk 

 2 Låg avkastning, med låg risk 

 

17.  Du har 12000kr, vad hade du valt av: 

 1 70 % sannolikhet att dubbla dina pengar, fast 30 % sannolikhet att förlora 

allt 

 2 Behålla dina 12000kr. 

18. Känner du dig osäker inför att aktivt välja ditt eget pensionssparande?  

 1 Ja 

 2 Nej 

 3 Vet ej 

 

19. Är det någon som har påverkat ditt val av privat pensionssparande i sådant 

fall, vem? 

 1 Banktjänsteman 

 2 Arbetskollega 

 3 Kamrat 

 4 Släkting 

 5 Ingen, jag har påverkat mig själv 

 6 Annan:__________________ 
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Bilaga 2. Anledning till varför ej pensionssparande 
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Bilaga 3. Multipel regression 

Variabel Riktningsgraden P-värde Test-nivå 

Hela modellen  0,003 0,05 

Ålder 56,825 0,0045 0,05 

Kön 327,263 0,2505 0,05 

Månadsinkomst 0,039 0,045 0,05 

Utbildning 331,488 0,2215 0,05 

Sysselsättning 1530,573 0,092 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


