
 

Valmöjligheter inom Premiepensionen 

Vad är orsaken till att inte fler är aktiva i sitt 
premiepensionssparande? 

Författare: Fredrik Boström 
 Christoffer Lindmark 

Handledare: Per Nilsson 
 

Student 

Handelshögskolan 

Höstterminen 2010 

Kandidatuppsats, 15 hp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

Sammanfattning 

I dagens samhälle har vi oändligt med valmöjligheter inom alla områden av livet. Vi måste 
ständigt göra aktiva val på grund av det större utbudet i frågor som tidigare gjorde sig själva. 
Det kan vara vad vi ska äta, vilket elbolag vi ska välja, vad vi ska köpa, hur vi ska motionera, 
eller var vi ska jobba osv. Valmöjligheterna inom sparande har funnits under många år, redan 
under mitten av 1800 talet kunde privatpersoner vara aktiva i sitt sparande genom att placera 
tillgångar på en finansiell marknad. 1998 beslutade riksdagen om det nya pensionssystemet 
som skulle införas i Sverige. En stor nyhet var möjligheten att själv besluta över hur en del av 
din framtida pension ska placeras. Enligt PPM själva så hävdar de att de som har den högsta 
avkastningen på sina pensionsmedel är de som aktivt förvaltar sina egna pensionsportföljer. 
Trots detta är trenden att fler och fler väljer att inte göra aktiva val utan låter sina 
pensionspengar ligga kvar i premiesparfonden. Av denna anledning har vi valt att skriva om 
pensionssystemet i Sverige, där vi fokuserar på det individuella valet i premiepensionen och 
detta leder fram till vår problemformulering och syfte;  

Vad är orsaken till att inte fler är aktiva i sitt premiepensionssparande? 

Syftet är att: reda ut vilka faktorer som påverkar människor i Örnsköldsvik när det gäller 
valet att placera sin premiepension i fonder eller inte. Vi kommer även att undersöka attityder 
och kunskapsnivå rörande pensionssparande och sparande i allmänhet för att berika oss en 
bredare förståelse varför inte fler är aktiva i premiepensionsvalet. 

Vi har i vår studie valt att endast rikta oss mot yrkessamma människor med en 
pensionsgrundande inkomst. För att angripa vår problemformulering och syfte har vi valt att 
använda oss av den deduktiva ansatsen, eftersom vi genomför en kvantitativ undersökning i 
form av enkäter.  Vi har ett positivistiskt synsätt eftersom vi ville erhålla generella slutsatser 
som kunde mätas på ett tillförlitligt sätt. Vi har använt oss av teorier inom marknadsföring, 
konsumentbeteende samt placeringsteori, då vi anser att dessa teorier förklara och reder ut vår 
problemfrågeställning på bästa sätt.  

Vårt urval bestod av ett bekvämlighetsurval där vi först valde företag vi skulle kontakta. De 
företag som deltog valde sedan själva ut vilka individer som skulle ingå i vår undersökning.  

Av de 300 enkäter vi delade ut fick vi 208 svar, vilket gav oss en svarsfrekvens på ca 70 
procent. Enligt studien är de största orsakerna till att inte fler är aktiva i sitt 
premiepensionssparande, följande.  

�     En orsak är att premiepensionen upplevs för besvärlig.  Majoriteten vet inte hur de 
ska gå till väga föra att genomföra ett premiepensionsval. 

�     Den största orsaken till att inte fler är aktiva beror enligt vår studie på bristande 
kunskap. Vi anser att det ställs för stora krav på individens förkunskap för att kunna 
hantera systemet.  

�     Den sista orsaken till att inte fler är aktiva anser vi beror på att informationen inte är 
tillräckligt anpassad mot konsumenten.  
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Förord 

 

Vi författare vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss att genomföra denna uppsats. 

Ett särskilt stort tack till alla företag som hjälpt oss av distribuera enkäterna, samt till de 
kontaktpersoner vid varje enskilt företag som bistått med deras hjälp vilket har varit 
ovärderlig för oss.  

Ett stort tack även till de respondenter som tagit sig tid att fylla i vår enkät 

 

Tack även till vår handledare Per Nilsson, genom hans synpunkter och råd  har denna uppsats 
blivit möjlig. 

 

Örnsköldsvik, Januari 2010 

 

 

 

 

                          

Fredrik BoströmFredrik BoströmFredrik BoströmFredrik Boström        Christoffer LindmarkChristoffer LindmarkChristoffer LindmarkChristoffer Lindmark
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Kapitel 1 Inledning

Under inledningskapitlet kommer vi att beskriva samt presentera vårt ämnesval. Vi kommer 

att beskriva en problembakgrund som senare leder till vår problemformulering. Vår 

problembakgrund skall ge läsaren en inblick till varför vi valt att skriva om pensioner. Syftet i 

vår undersökning kommer att presenteras samt en förklaring av begrepp vi använder i 

2.Utgångs-
punkter

3.Pensions-
systemet

6.Empiri/Analys 7.Slutsatser

Kapitel 1 Inledning 

 

Under inledningskapitlet kommer vi att beskriva samt presentera vårt ämnesval. Vi kommer 

att beskriva en problembakgrund som senare leder till vår problemformulering. Vår 

till varför vi valt att skriva om pensioner. Syftet i 

vår undersökning kommer att presenteras samt en förklaring av begrepp vi använder i 

4.Teoretisk

referensram
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1.1 Ämnesval 

Vi har valt att skriva om pensionssystemet i Sverige, där vi fokuserar på det individuella valet 
i premiepensionen. Ämnesvalet gjordes för att vi ansåg att vi själva hade dålig insikt om hur 
pensionssystemet var uppbyggt samt alla de delar som ingår i pensionssystemet. Däremot 
anser vi att pensioner är en viktig del i vårt liv och det är den del som skall trygga vår framtid 
ekonomiskt. Därför anser vi att detta är ett ämne som skulle vara intressant samt viktigt att 
undersöka, dels för oss själva samt för att se hur individer känner inför ämnet pensioner samt 
hur de ser på de valmöjligheter som finns inom premiepensionen. Vi hoppas med vår 
undersökning att vi skall ta reda på vad privatpersoner kan om pensioner, samt att reda ut 
vilka orsaker som ligger bakom deras beslut att vara aktivt i premiepensionen eller inte. Vi 
författare hoppas och tror att vi under studiens gång kommer att erhålla information kring 
ämnet pensioner samt premiepensionen som vi anser vara tillfredsställande. 

1.2 Problembakgrund 

Samhället har förändrats mycket genom åren, från det enkla bondesamhället till dagens 
komplexa värld. Livet förr i tiden innebar ofta hårt fysiskt jobb, men levnadsstandarden var 
relativt enkel. Numera är vår levnadsstandard generellt sätt högre och vi har alla möjliga 
bekvämligheter. En specifik sak som förändrats är att vi idag har oändligt av valmöjligheter 
inom alla områden av livet. Vi måste ständigt göra aktiva val på grund av det större utbudet i 
frågor som tidigare gjorde sig självt. Det kan vara vad vi ska äta, vilket elbolag vi ska välja, 
vad vi ska köpa, hur vi ska motionera, eller var vi ska jobba osv. För ca 55 år sedan kom den 
första tv:n till Sverige, då kunde vi välja om vi skulle köpa en tv eller inte. Om vi väl köpte en  
så fanns det i början bara en kanal att titta på. Där stod följaktligen valet mellan att titta på tv 
eller inte. Idag finns tusentals kanaler, flertalet abonnemang och en stor mängd program att 
välja bland. Detta är självklart till konsumentens fördel, men vad ska vi då välja och orkar vi 
verkligen göra val i alla dessa frågor? Enligt Beslutsprocessen krävs det att konsumenten går 
igenom ett antal steg för att kunna fatta tillfredställande beslut i olika val. (Solomon, 2002 s. 
256) I sin artikel om beslutsprocessen hävdar Mowen att det är fem steg konsumenten går 
igenom. Först uppstår ett problem, konsumenten ställs alltså inför ett val/beslut. Därefter 
måste konsumenten för att kunna fatta ett tillfredställande beslut genomföra en 
informationssökning, utvärdera alternativen, välja och sedan utvärdera sitt beslut.  (1988 s.16) 
Ja det finns egentligen inget som är rätt eller fel utan vad vi väljer om vi nu väljer beror på 
den enskildes preferenser, vad personen har för intressen, vad personen vill få ut av sitt tv 
tittande och så vidare. På samma sätt som i valet av vilket tv-program vi ska ta titta på ställs vi 
idag inför massor av olika beslut som påverkar ens liv, andra betydligt viktigare än just valet 
av tv-program. Då vi behöver gå igenom alla dessa steg för att kunna fatta tillfredställande 
beslut kan det finnas en risk att vi istället prioriterar andra saker och följaktligen inte tar något 
beslut i frågan. 

 

”Vi lever i en teknikdriven värld med fler valmöjligheter än vi någonsin tidigare haft” 
Wordpress.com citat av okänd författare 

  
Enligt teorin Information overload så tenderar en konsument att göra ett sämre beslut om den 
har för många alternativ att välja bland.(Lee&Lee, 2004 s.161) På grund av att hjärnan tar in 
mer information än vad den kan hantera, vilket i sin tur leder till en försämrad kvalité på en 
konsuments beslut. (Speier, Valalich, Vessey, 1999 s, 338) Palme och Sundén skriver i en 
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artikel att individer tenderar att när de har för mycket att välja bland, istället bli passiva. De 
får svårare att välja över huvud taget och de känner att ytterligare alternativ ökar pressen att 
välja just det rätta alternativet. (2004 s. 9) En annan typ av beslut som idag kan vara svåra är 
sådana beslut som vi inte kommer att påverkas av förrän senare i livet och alla valmöjligheter 
gör det inte alltid lättare att fatta rätt beslut. Till exempel ställs vi redan i 15-16 års ålder inför 
beslutet av vilken utbildning vi ska läsa, och idag finns det massor av utbildningar redan i 
gymnasiet att välja bland till skillnad från tidigare. Hur enkelt är det att redan som 15 åring 
veta vad du vill jobba med när du blir äldre? Ett annat val vi ställs inför redan tidigt är hur vi 
vill placera vår premiepension. Vi ska alltså välja något som vi troligtvis inte kommer att ta 
del av förrän uppåt 45 år senare, men som då kan göra en stor skillnad för vår livskvalitet. 
Enligt teorin information overload kan det bli ett problem att välja premiepensionsfond då det 
finns 779 olika fonder att välja bland.  

Hur vi tenderar att göra våra val i livet påverkas av flera faktorer. Köpsituation, sociala 
influenser och personliga influenser är de faktorer vilket teorin om Influenser på 
konsumentbeteende är byggd på. Konsumenters beteende påverkas starkt av sin kulturella 
bakgrund, sin sociala tillhörighet, personliga värderingar och attityder, samt beroende på i 
vilket livsstadium de befinner sig. (Jobber&Fahy, 2006 s.65-70) Traditionens makt är alltså en 
viktig beståndsdel att beakta i försöket att förstå sig på varför vissa människor aktivt försöker 
påverka sin framtida pension medan andra inte. Utifrån denna teori är det troligt att vi 
kommer göra vad ens föräldrar gjort eller vad vi upplever förväntas av oss från vår 
omgivning.   

Valmöjligheterna inom sparande har funnits under många år. Redan under mitten av 1800 
talet kunde privatpersoner vara aktiva i sitt sparande genom att placera tillgångar på en 
finansiell marknad. Under den tiden var det vanligast med handel av reverser och andra typer 
av växlar, de privata placerarna hade inte lika mycket valmöjligheter som idag.(Ne.se)  

Den generella iden med att placera pengar på den finansiella marknaden är att få en ränta eller 
avkastning på sin placering vilket gör att värdet på investeringen blir större.(De Ridder, 2003 
s. 23). Genom ränta-på-ränta principen går det att se hur en relativt liten avkastning över tid 
växer och kan generera en hög avkastning. Inom finansbranschen använder de sig av 
”Double-to-72” regeln för att exemplifiera ränta-på-ränta metoden. Den går ut på att med 
hjälp av ränta på ränta effekten räkna ut hur lång tid det tar innan dess att det placerade 
kapitalet fördubblas. (De Ridder, 2003 s.24) Vid en avkastning på 5 procent tar det 14,4 år att 
fördubbla det satsade kapitalet. Idag finns det nästan obegränsat med valmöjligheter när det 
gäller privat sparande. Men den vanligaste formen av sparande i Sverige idag är genom sin 
premiepension.(Aktiespararna.se) 

På samma sätt som samhället och sparande har förändrats har också pensionssystemet 
förändrats. Även här ställs du idag inför olika val som kommer att påverka ditt liv. Den 8 juni 
1998 beslutade riksdagen om det nya pensionssystemet som skulle tas i bruk i 
Sverige.(Nilsson, 1998 s.15) I det nya pensionssystemet avgörs pensionens storlek av hela 
livsinkomsten från 16 år ålder.(Nilsson, 1998 s.25) Det har alltså blivit viktigare att redan i 
ung ålder engagera dig i din framtida pension för att få ut så mycket som möjligt.  

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i 
pension ser vad vi gjort", Expressen.se 
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I det nya systemet avsätts motsvarande 18,5 procent av din lön varje år till din framtida 
pension av dessa går 2,5 procent till din premiepension. (PPM.nu) Dessa 2,5 procent kommer 
du till skillnad mot tidigare kunna välja hur du vill placera genom att välja mellan 779 olika 
fonder. (PPM.nu) Om du inte gör något eget val kommer pengarna att placeras i 
premiesparfonden (Nilsson, 1998 s.37).  

I en undersökning från PPM visar en jämförelse mellan fondgenomsnittet och 
premiesparfonden att fondgenomsnittet lyckats bättre under samtliga år mellan 2005 och 
2008(Bilaga1). Även under ett år med negativ börsutveckling år 2008 har de aktiva 
fondspararna genom att minska risken på sina portföljer lyckats bättre enligt en rapport från 
PPM (PPM.nu) Det var dock endast 12 procent av pensionsspararna och pensionärerna som 
bytte fonder under året.  2,5 procent vilket motsvarar 13,5 procent av din allmänna pension 
kanske låter som en oviktig del av pensionen. Men som vi tidigare visat med ränta på ränta 
principen kan en relativt liten höjning av avkastningen växa och göra en stor skillnad på din 
framtida pension.(De Ridder 2002 s.19) 

När det då går att läsa att endast 1,6 procent av de nya pensionsspararna utnyttjar möjligheten 
att välja fonder eller fondförvaltare (PPM.nu)blir det intressant att undersöka vad det beror på. 
År 2000 när det för första gången gick att välja var det hela 67 procent som aktivt valde fond. 
Anledningen till att så många valde att placera sin premiepension år 2000 tror de beror på den 
omfattande informationskampanj som genomfördes inför valet, med syfte att erhålla så många 
väljare som möjligt att göra ett aktivt val. På samma sätt som nya pensionssparare nu inte 
verkar utnyttja möjligheten att välja fond går det att läsa att över 600 000 fondsparare år 2007 
inte bytt fond sedan de gjorde sitt första val gällande premiepensionen.(PPM.nu) 
Premiepensionsmyndigheten har som ambition att så många pensionssparare som möjligt ska 
besitta tillräckliga kunskaper för att kunna göra aktiva val rörande sin 
premiepension.(PPM.nu) Har då PPM misslyckats med sina ambitioner om aktiva 
fondsparare? Teorin marketing mix bygger på fyra p:n produkt, pris, plats och 
promotion.(Jobber&Fahy, 2006 s.11) En viktig del inom marketing mix är att informera 
konsumenten om vilka fördelar dess produkt eller tjänsten kan erbjuda. Detta är också något 
vi konsumenter kan kräva från PPM då de tar ut en avgift på 0,2 procent för att arbeta med 
bland annat detta.    

Hur vi nu gör våra val verkar bero på var i livet vi befinner oss, vi tenderar att prioritera olika 
saker vid olika tillfällen. Under studietiden anstränger du dig för att kunna få ett intressant 
eller välavlönat jobb beroende på vad nu dina preferenser är, men de flesta börjar inte söka 
jobb förrän de är mer eller mindre klara med skolan. Och på samma sätt verkar vi inte förrän i 
slutet av arbetslivet eller åtminstone under den senare delen av den prioritera det faktum att vi 
samtidigt jobbar ihop till vår pension. Detta beteende förklarar Maslow genom sin behovs-
pyramid. Där försöker han att förklara varför människor drivs av olika behov vid olika 
tillfällen. Han anser att människan har fem behov, där det första behovet är fysiska behov, 
därefter följer behov av trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. (Kotler, 
2008 s. 143) Beroende av vart i samhället eller i vilken fas i livet du befinner dig har du olika 
prioriteringar. Har du inte ordning på de viktigaste behoven kommer du således inte prioritera 
de andra(Kotler, 2008 s.143). Är det då så att det är svårt att tänka på pensionen samtidigt 
som du precis kommit in i arbetslivet och har andra mer nutida prioriteringar?  

Enligt PPM själva så hävdar de att de som har den högsta avkastningen på sina pensionsmedel 
är de som aktivt förvaltar sina egna pensionsportföljer. Därför kan det ses som relativt 
konstigt att trenden är att fler och fler väljer att inte göra aktiva val utan låter sina 
pensionspengar ligga kvar i premiesparfonden. (PPM.nu) Engström och Westerberg menar i 
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sin artikel om investeringsbeteende att det är större chans att man är aktiv på den finansiella 
marknaden om man känner igen sig med vad man placerar i. Genom detta får de då en ökad 
säkerhet och blir mer villig att placera pengar. (Engström&Westerberg, 2003 s. 231) Alltså 
kan det förväntas finnas en koppling mellan privat sparande och pensions sparande?  

Trots att PPM själva säger att de aktiva pensionsspararna lyckas bäst med premiepensionen är 
det idag många människor som inte verkar ta vara på den möjligheten utan låter pengarna 
ligga kvar i premiereservfonden eller i den fond de bytte till vid introduktionen. Vi anser att 
det skulle vara intressant så här ungefär 10 år efter att det nya systemet infördes undersöka 
människors attityd gentemot ppm valet i synnerhet och mot pensionssparande i allmänhet. 
Vad är orsakerna till att vi inte verkar engagera oss i våra pensioner och vårt ppm val, är det 
för svårt, finns det för lite information eller orkar vi helt enkelt inte med ytterligare ett val? 

1.3 Problemformulering 

Vad är orsaken till att inte fler är aktiva i sitt premiepensionssparande? 

1.4 Syfte 

Vår avsikt är att reda ut vilka faktorer som påverkar människor i Örnsköldsvik när det gäller 
valet att placera sin premiepension eller inte.  

Vi har även två delsyften: 

Dels att  undersöka hur attityd och kunskap rörande pensionssparande samt privat sparande 
kan påverka hur aktiva våra respondenter är  med sitt premiepensionssparande. 

Vi avser även att undersöka om premiepensionssmyndigheten har en del i att inte fler 
individer är aktiva i premiepensionssparandet.   

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i vår undersökning att enbart att fokusera på yrkessamma människor. Med detta 
kommer inte individer som är studenter, arbetslösa, pensionärer eller andra som inte erhåller 
en pensionsgrundande inkomst med i vår undersökning. Vi har valt att göra så för vi tror att 
dessa människor inte anser att pension och premiepensionsvalet är det primära och är därför 
inte aktiva premiepensionssparare. När vi skapade studien så har vi valt att fokusera på 
privatpersoner och vilka orsaker som ligger bakom premiepensionsvalen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

1.6 Begreppsförklaring 

Pensionssystemet; Består av tre delar, den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt det 
frivilliga pensionssparande. (PPM.nu) 

Tjänstepension; Den del av pensionen som spararen erhåller från sin arbetsgivare, ofta 
framförhandlad. Finns två olika sorter, den premiebestämda samt den förmånsbestämda. 
(PPM.nu) 

Frivilligt pensionssparande; Ett pensionssparande som individen själv betalar in och 
bestämmer summan. (Ptk.se) 

PPM; Står för premiepensionsmyndigheten och en statlig myndighet som har för uppgift att 
förvalta premiepensionsdelen av den allmänna pensionen.(PPM.nu) 

Allmän pension; Den pension som alla som jobbar har rätt till enligt svensk lag. 18,5 procent 
av lönen går till den allmänna pensionen. Består av premiepensionen samt inkomstpensionen. 
(PPM.nu) 

Premiepension; Är en del av den allmänna pensionen. Av de 18,5 procenten så kommer 2,5 
procent av dessa att gå till premiepensionen. (PPM.nu) 

Premiepensionsvalet; Det val som varje individ som ingår i pensionssystemet ställs inför. 
Valet består av att välja fond som skall hantera dina premiepensionspengar. 

Aktivt val; Ett val som består av att individen själv valt vilken fond som skall hantera deras 
premiepension. 

Premiesparfonden; En statlig fond som förvaltas av sjunde AP-fonden. De individer som inte 
är aktiv får sina premiepensionspengar investerade i denna fond. (PPM.nu) 

Avkastning; Förtjänst som kan hänföras en investering exempelvis kursuppgång för en aktie. 
(Ne.se) 

Konsument; Individ som utnyttjar varor och tjänster. (Ne.se) 

Orange kuvertet; Det kuvert som kommer varje år som innehåller information om din 
allmänna pension. Här ser du hur mycket du tjänat in i allmän pension samt erhåller en 
prognos över vad du kommer att erhålla. (PPM.nu) 
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grund för vår undersökning. För att den som läser skall veta vad vi utgår ifrån kommer vi att 
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Kapitel 2 Vetenskapliga 
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2.1 Förförståelse 

”Varje tolkning av en handling eller en text antas förutsätta en föregående förståelse och är 
således aldrig helt förutsättningslös.” (Ne.se) 

En författare har kunskaper, erfarenheter och attityder som kommer att påverka dennes 
uppfattning och därmed även dess forskning(Bryman&Bell, 2005 s.43), även kallad 
förförståelse. På grund av olika ämneskunskaper kommer forskaren att angripa ett problem 
och/eller en undersökning på olika sätt (Holme&Solvang, 1997 s.151) Vi vill genom att 
presentera våra kunskaper, erfarenheter och attityder visa läsaren vår förförståelse.  

Kunskap 

Vi författare är verksamma studenter vid Handelshögskolan i Umeå där vi för närvarande 
läser inom civilekonom programmet. Dessa studier har gjort att vi har erhållit grundläggande 
kunskaper inom ekonomiska ämnen såsom nationalekonomi samt företagsekonomi. Bägge 
författare har valt att fördjupa sig inom ämnet redovisning där framför allt 
koncernredovisning har behandlats. Författare Boström har även varit verksam vid 
ingenjörsprogrammet i Umeå samt Stockholm där han studerat främst kurser av matematiskt 
innebörd. Vår utbildning har gjort att vi har kommit i kontakt med såväl det finansiella 
systemet samt samhällsekonomiska teorier och erhållit kunskaper om detta. Detta har speglat 
våra val av teorier, då vi i stor grad har valt teorier som vi har kommit i kontakt med under vår 
utbildning. Däremot har vi i princip bara kommit i kontakt med pensioner i form av 
redovisningsteknisk art och har därför ingen förförståelse från vår utbildning gällande 
pensioner. Vilket gör att vi inleder vår studie utan förutfattade meningar om 
pensionssystemet.  

Erfarenheter 

Ingen av författarna har innan uppsatsen särskilt goda kunskaper om pensioner. Innan vi 
började skriva denna uppsats ansåg vi bägge att vi till och med hade bristande kunskap i 
ämnet. Detta var en stor påverkande faktor till att vi valde att skriva om pensioner, vi ville 
erhålla större kunskap om ämnet. Vi författare har innan och under studietiden varit 
yrkesamma och därmed ingår även vi i pensionssystemet och premiepensionen. Författare 
Lindmark har varit verksam under sin studietid vid en av de fyra storbankerna. Han har då 
kommit i kontakt med privat pensionssparande samt allmän information om pension. Detta är 
dock ingen erfarenhet som kommer att påverka vår undersökning i och med att vår handlar 
om premiepension och inte privatpensionssparande som Lindmark kommit kontakt med.  

Attityd 

Utgångspunkten i vår studie är en artikel ifrån ppm, där de själva påstår att väldigt få individer 
är aktiva i premiepensionen. Detta gör då att vår attityd kan speglas av denna undersökning. 
Vi författare är bägge positiva till vad premiepensionen står för och anser att ett system som 
innebär valmöjligheter för individen är ett bra system.  
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2.2 Kunskapssyn 

Inom forskning brukar man nämna två dominerande synsätt på kunskap. Dessa två är 
positivismen och hermeneutiken, där vi kommer att använda oss av den förstnämnda. 
(Patel&Davidsson, 2003 s.26)I de två synsätten finns det likheter men framför allt så skiljer 
de sig mycket ifrån varandra. (Patel&Davidsson, 2003 s.26) Enligt Bryman och Bell så 
tenderar kvantitativ undersökning att följas av en deduktiv ansats samt ett positivistiskt 
synsätt. (Bryman&Bell, 2005 s. 40) En kvalitativ undersökning följer därmed en rakt motsatt 
väg där en kvalitativ undersökning följs av en induktiv ansats samt ett hermeneutiskt synsätt. 
(Bryman&Bell, 2005 s. 40) 

”Hermeneutik [-nεvti:´k], läran om texttolkning, ursprungligen i filologi och teologi. Inom 
filosofin är hermeneutiken en vetenskaplig metod som framhäver betydelsen av förståelse för 
intentioner bakom text och tal samt för forskningsobjektet”.(Ne.se) 

Hermeneutik är enligt Patel och Davidsson en vetenskaplig inriktning som fokuserar på 
tolkning och förståelse (2003 s.28) En forskare som använder sig av den hermeneutiska 
synsättet analyserar och sammanställer data från sin primärkälla med hjälp av sin egen 
kunskap och förståelse. Detta gör att denna del kan skilja sig mycket forskare i mellan på 
grund av att man har olika kunskapsnivå samt tyder ord och meningar olika. 
(Patel&Davidsson, 2003 s.31 Detta anser vi inte lämpar sig i vår undersökning därför att våra 
resultat vill vi skall kunna replikeras av andra forskare och erhålla samma resultat. En annan 
orsak till att vi inte valt det hermeneutiska synsättet är att vi skall göra en kvalitativ 
undersökning, och enligt Bryman och Bell så lämpar sig det bäst med det positivistiska 
synsättet.(2005 s.40) 

”Positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte. Centrala för 
positivismen är de två antagandena att all kunskap om faktiska förhållanden vilar på 
sinneserfarenhet och att det därutöver bara finns kunskap som rör förhållandet mellan idéer, 
såsom inom logik och matematik.” (Ne.se) 

Positivism är ett naturvetenskapligt forskarsideal. När en forskare skall göra en undersökning 
med en positivistisk syn så operationaliserar forskaren begrepp så att de inte blir tvetydiga. 
(Bryman&Bell, 2005 s.27) Till skillnad ifrån hermeneutiken så finns det ingen plats för 
tolkning. Detta gör att forskningen blir väldigt tydlig och är enkel för andra att applicera. När 
Auguste Compte skapade det positivistiska synsätten gjorde han det för att det skulle finnas 
ett synsätt som gick att använda på alla typer av vetenskap.(Patel&Davidsson, 2003 s.26) 

Vi kommer i vår undersökning att använda oss av positivismen som synsätt. Detta för att vi 
vill erhålla generella slutsatser som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Vi kommer även att 
använda oss av enkäter som primärkälla och därför lämpar sig det bäst med en positivistisk 
ståndpunkt. Detta hänger även ihop med den deduktiva ansatsen vi har i vår studie.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Teori

Hypotes

Undersökningsdesign

Utformning av mått för 
begrepp

Val av platser

Val av respondenter

Tillämpning av 
undersökningsinstrument

Bearbetning av data

Analys av data

Resultat och slutsatser

Formulering av resultat 
och slutsatser

Figur 1 Bryman&Bell, 2005 s.86 Den 
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2.3 Perspektiv 

Det finns två olika typer av metoder, kvantitativa och 
kvalitativa. Dessa två metoder skiljer sig åt och är i princip 
varandras motsatser. Den kvantitativa metoden får med 
många respondenter/undersökningsenheter, är representativ 
och generaliserbar samt har en distans mellan forskaren och 
den undersökte. (Holme&Solvang, 1997 s.78) Den 
kvalitativa metoden är tvärtom den har få 
respondenter/undersökningsenheter, fokuserar på det 
säregna hos den undersökte samt att forskaren utvecklar en 
personlig relation till undersökningsobjektet. 
(Holme&Solvang, 1997 s.78) 

Vi kommer i vår undersökning att använda oss av ett 
kvantitativt perspektiv. Detta för att vi vill erhålla ett mer 
generaliserade resultat med våra undersökningsdata. Vi 
anser att ett kvantitativt perspektiv lämpar sig bäst för oss 
då vi vill undersöka den breda massan. Vi vill titta på 
orsaker, samt skillnader och likheter i bland annat 
åldersklasser, boendesituation och utbildningsnivå.

I undersökningen kommer vi att utgå från
perspektiv. Dels kommer vi att undersöka
privatpersoner och vilka orsaker som ligger bakom deras 
val att vara aktiva. Samtidigt kommer vi att fokusera p
premiepensionsmyndigheten PPM, för att und
fyller sin funktion samt uppfyller de mål de själva satt upp.

 

Det finns två olika typer av metoder, kvantitativa och 
kvalitativa. Dessa två metoder skiljer sig åt och är i princip 
varandras motsatser. Den kvantitativa metoden får med 
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den undersökte. (Holme&Solvang, 1997 s.78) Den 
kvalitativa metoden är tvärtom den har få 
respondenter/undersökningsenheter, fokuserar på det 
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orsaker, samt skillnader och likheter i bland annat 
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privatpersoner och vilka orsaker som ligger bakom deras 
val att vara aktiva. Samtidigt kommer vi att fokusera på 
premiepensionsmyndigheten PPM, för att undersöka om de 

de mål de själva satt upp. 



 

2.4 Angreppssätt 

Inom vetenskapliga forskning nämns två olika angreppssätt, den induktiva respektive den 
deduktiva.(Holme&Solvang, 1997
induktiva processen brukar kännetecknas som en process som skapar teorier. En forskare som 
följer den induktiva processen studerar först e
denne erhåller skapar forskaren
som oftast följas av en kvalitativ undersökning.(Bryman&Bell

Den deduktiva processen kännetecknas av att forskaren skapar hypoteser som skall granskas 
empiriskt. Utgångspunkten ligger i teorin och skall 
hypoteserna kan bekräftas eller förkastas. (Bryman&Bell

Figur 2 Bryman&Bell, 2005 s.23 Den deduktiva forskningsprocessen

I den deduktiva processen är det viktigt att f
formulerar sig på ett sätt vilket 
att operationalisera. (2005 s.23) Med detta formuleras 
och forskaren uppfattar de på samma sät
vanligaste undersökningstypen vid en deduktiv ansats. 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den deduktiva ansatsen. Detta för att vi har 
teorier som utgångspunkt samt att vi har en kvantitativ und
ansåg att den deduktiva ansatsen lämpade sig bäst för oss då vi vill undersöka ett problem 
som kräver att vi använder oss av en kvantitativ undersökning. En annan orsak till att vi har 
valt den deduktiva och inte den indukti
undersökning är begränsad. Vi anser att den induktiva ansatsen är ett mer tidskrävande 
angreppssätt som vi forskare på grund av tidsbegränsningen, inte skulle gjort rättvisa.   

2.5 Insamling av sekundärdata

De vanligaste källor till kunskap är vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt internet. 
(Patel&Davidsson, 2003 s.42)
vetenskapliga tidsskrifter samt kurslitteratur. De 
hämtat ifrån Umeå universitets databassamling på internet. Där har vi har sökt via databaser 
och sedan genom att välja ämnesvalet företagsekonomi.
information overload samt investment har varit de vanlig
hämtat det mesta av vårt material är den vetenskapliga basen Business Source Premier även 
kallad EBSCO. Vi har även hittat vissa av artiklarna genom den vetenskapliga sökmotorn 
googlescholar.(Googlescholar.com
konsumentbeteende, exempelvis är artiklarna av Grönroos hämtade därifrån. Kurslitteraturen 
är i huvudsak hämtad ifrån tidigare kurser som vi författare har varit verksamma inom. 

Teori

Hypoteser
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Inom vetenskapliga forskning nämns två olika angreppssätt, den induktiva respektive den 
, 1997 s.51) Dessa två angreppssätt skiljer s

induktiva processen brukar kännetecknas som en process som skapar teorier. En forskare som 
följer den induktiva processen studerar först ett objekt och utifrån den data och information 
denne erhåller skapar forskaren en teori. (Patel&Davidsson, 2003 s.24) Denna process brukar 
som oftast följas av en kvalitativ undersökning.(Bryman&Bell, 2005 s.25) 

Den deduktiva processen kännetecknas av att forskaren skapar hypoteser som skall granskas 
. Utgångspunkten ligger i teorin och skall sedan med hjälp av empirin se om 

hypoteserna kan bekräftas eller förkastas. (Bryman&Bell, 2005 s. 23) 

Bryman&Bell, 2005 s.23 Den deduktiva forskningsprocessen 

I den deduktiva processen är det viktigt att forskaren utifrån den hypotes forskaren
vilket resultaten kan mätas i. Bryman och Bell benämner detta som 
s.23) Med detta formuleras begrepp och ord om 

forskaren uppfattar de på samma sätt. Kvantitativa undersökningar brukar vara den 
vanligaste undersökningstypen vid en deduktiv ansats.  

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den deduktiva ansatsen. Detta för att vi har 
teorier som utgångspunkt samt att vi har en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Vi 
ansåg att den deduktiva ansatsen lämpade sig bäst för oss då vi vill undersöka ett problem 
som kräver att vi använder oss av en kvantitativ undersökning. En annan orsak till att vi har 
valt den deduktiva och inte den induktiva ansatsen är att vi anser att vår tid för vår 
undersökning är begränsad. Vi anser att den induktiva ansatsen är ett mer tidskrävande 
angreppssätt som vi forskare på grund av tidsbegränsningen, inte skulle gjort rättvisa.   

2.5 Insamling av sekundärdata 

De vanligaste källor till kunskap är vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt internet. 
s.42) Vi har i huvudsak använt oss av artiklar som är publicerad i 

vetenskapliga tidsskrifter samt kurslitteratur. De vetenskapliga artiklarna har vi i huvudsak 
hämtat ifrån Umeå universitets databassamling på internet. Där har vi har sökt via databaser 
och sedan genom att välja ämnesvalet företagsekonomi.(Ub.umu.se) Consumer behaviour, 
information overload samt investment har varit de vanligaste sökorden. Den databas där vi har 
hämtat det mesta av vårt material är den vetenskapliga basen Business Source Premier även 

Vi har även hittat vissa av artiklarna genom den vetenskapliga sökmotorn 
Googlescholar.com) Från denna sökmotor har vi hämtat artiklar som rör 

konsumentbeteende, exempelvis är artiklarna av Grönroos hämtade därifrån. Kurslitteraturen 
är i huvudsak hämtad ifrån tidigare kurser som vi författare har varit verksamma inom. 
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Resultat
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eller 
förkastas

Inom vetenskapliga forskning nämns två olika angreppssätt, den induktiva respektive den 
s.51) Dessa två angreppssätt skiljer sig vida åt. Den 

induktiva processen brukar kännetecknas som en process som skapar teorier. En forskare som 
data och information 

s.24) Denna process brukar 
 

Den deduktiva processen kännetecknas av att forskaren skapar hypoteser som skall granskas 
sedan med hjälp av empirin se om 

 

den hypotes forskaren skapat, 
. Bryman och Bell benämner detta som 

om så att respondenter 
. Kvantitativa undersökningar brukar vara den 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den deduktiva ansatsen. Detta för att vi har 
ersökning i form av enkäter. Vi 

ansåg att den deduktiva ansatsen lämpade sig bäst för oss då vi vill undersöka ett problem 
som kräver att vi använder oss av en kvantitativ undersökning. En annan orsak till att vi har 

va ansatsen är att vi anser att vår tid för vår 
undersökning är begränsad. Vi anser att den induktiva ansatsen är ett mer tidskrävande 
angreppssätt som vi forskare på grund av tidsbegränsningen, inte skulle gjort rättvisa.    

De vanligaste källor till kunskap är vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt internet. 
Vi har i huvudsak använt oss av artiklar som är publicerad i 

rna har vi i huvudsak 
hämtat ifrån Umeå universitets databassamling på internet. Där har vi har sökt via databaser 

Consumer behaviour, 
aste sökorden. Den databas där vi har 

hämtat det mesta av vårt material är den vetenskapliga basen Business Source Premier även 
Vi har även hittat vissa av artiklarna genom den vetenskapliga sökmotorn 

nna sökmotor har vi hämtat artiklar som rör 
konsumentbeteende, exempelvis är artiklarna av Grönroos hämtade därifrån. Kurslitteraturen 
är i huvudsak hämtad ifrån tidigare kurser som vi författare har varit verksamma inom. 
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Däremot har vi även hämtat kurslitteratur från kurser som vi inte har varit verksamma inom. 
Gemensamt för kurslitteraturen är att den är hämtad ifrån Umeå universitet bibliotek förlagt 
vid Örnsköldsvik och Umeå samt från våra egna kursböcker. För att inbringa kunskap om 
pensioner så har vi valt att använda oss av böcker skrivna av författare som anses som 
kunniga inom området pensioner. Den ene författaren är journalist samt den andre är ekonom 
och verkställande direktör vid ett ekonomiföretag(Nilsson, 1998 samt Johansson, 1998) En 
annan internetplats vi använt oss av är uppslagsverket Nationalencyklopedin. Den har vi 
främst använt för att definiera begrepp och ord som vi använder oss av i uppsatsen. 

2.6 Val av teorier 

Vi har valt teorier om marknadsföring, konsumentbeteende samt placeringsteori. Dessa olika 
delar anser vi kommer att förklara samt reda ut vår problemfrågeställning på bästa sätt. Teorin 
marketing mix som ligger inom ramen för marknadsföring anser vi kommer att klara av att 
förklara om PPM som myndighet har nått sina mål. Teorierna om konsumentbeteende 
använder vi för att titta på diverse orsaker varför konsumenter beter sig som de gör. Detta för 
att i slutsatsen se exakt vilka faktorer som gör att man är aktiv eller inte. Ränta-på-ränta 
principen använder vi oss för att visa vilken skillnad det kan göra genom att erhålla en högre 
avkastning. Denna princip använder vi inte oss av i teori avsnittet utan vill med den istället 
visa vilken skillnad små avkastningar kan göra och därmed påvisa varför det är viktigt att vara 
aktiv i premiepensionsvalet. 

2.7 Källkritik 

Vi har enbart använt oss av vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur. Detta anser vi är både 
tillförlitliga källor samt vetenskapligt erkända. En nackdel som vi kan se är att vissa av 
artiklarna kan anses vara ifrån långt tillbaka i tiden. Orsaken till att vi har gjort så är att vi så 
långt som möjligt har valt att angripa oss på huvudkällorna. Anledningen till att vi har gjort så 
är att vi ville undvika tolkningar som skett under tiden av författare och forskare som använt 
sig av teori bildningar som de själva inte kommit på. Den internet källa som vi använt oss 
mest av består av en rapport som går att finna på premiepensionsmyndighetens hemsida, där 
de själva har utformat en undersökning om premiepension. Vi anser att det är en tillförlitlig 
källa då de är en statlig myndighet som i rapporten kritiskt granskar sin egen verksamhet. Vi 
har även använt oss av nationalencyklopedin för att citera begrepp samt förklara ord. Detta är 
en källa som vi anser har en hög trovärdighet då den ofta finns citerad och används av både 
forskare samt privatpersoner för att reda ut begrepp och ord. De böcker som vi använt som 
berör pensioner skulle kunna kritiseras då författarens personliga åsikter skulle kunna 
reflekteras i böckerna. Vi var medvetna om detta då vi använde oss av böckerna, och har 
nästan uteslutande hämtat fakta från dessa böcker, vilket gör att de är relativt fria från 
tolkning. Fakta delen har vi även jämfört med fakta hämtad från andra källor, där det främst 
handlar om premiepensionens webbplats.(PPM.nu)   
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Vi kommer här att förklara hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt. Det kommer även 

att presenteras orsaker till varför det är viktigt att vara aktiv i premiepensionen. Förklaring 
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3.1 Vad är pension? 
” pension (franska, av latin pe´nsio 'utbetalning', av pe´ndo 'hänga på vågen', 'väga upp, 
'betala'), regelbunden inkomst för person som p.g.a. ålder eller arbetsoförmåga slutat sitt 
förvärvsarbete, som aldrig haft någon arbetsförmåga eller som mist sin försörjning. I Sverige 
finns pension av fyra olika slag: folkpension, ATP, tjänstepension och pension genom privat 
pensionsförsäkring.”(Ne.se) 

Att förklara pension är egentligen väldigt enkelt, det är inget annat än uppskjuten lön. Av 
individens inkomst avsätts en del för senare konsumtion. Enligt Pia Nilsson är den verkliga 
pensionsfrågan hur mycket vi är beredda att avstå från i lön idag för att istället erhålla som 
utbetalningar i framtiden.  (1998 s.16-17)  

3.2 Pensionssystemets historia 

Pensioner är något som funnits i Sverige sedan 1600-talet. Till exempel kom det år 1646 för 
militärpersonal Amiralitetskrigsmanskassan och Vadstena krigsmanshuskassa.(Ne.se) 

Riksdagen beslutade 1913 för första gången om en allmän pensionsförsäkring, vilken var 
väldigt låg. 1935 infördes folkpensionen, som i sin tur förbättrades genom en reform under 
1948, trots detta uppgick pensionen då endast till 20 procent av en vanlig industriarbetarlön. 
(Nilsson, 1998 s.11) 

1960 kom sedan ATP, vilket står för allmän tilläggspension. Genom ATP fanns nu inte bara 
grundtryggheten som folkpensionen gav utan också ett tillägg baserat på tidigare 
arbetsinkomst. För att vara berättigad till fullständig ersättning genom ATP krävdes det att 
individen arbetat i minst 30 år och ersättningen beräknades utifrån ett genomsnitt av de 15 
bästa inkomståren.  (Nilsson, 1998 s.21-23) Detta gjorde att individer som under endast 15 år 
erhöll en hög lön därmed även fick en hög pensionsersättning. 

 

3.3 Varför ett nytt pensionssystem? 

Det nya pensionssystemet togs fram för de kommande generationerna. Det gamla systemet 
ATP fungerade bra för tidigare generationer, men skulle bli ohållbart för senare generationer. 
Idag är antalet pensionärer högre än det någonsin tidigare varit, medellivslängden ökar 
samtidigt som den faktiska pensionsåldern sänkts.(Nilsson, 1998 s.14-15) ATP var ett 
fördelningssystem som var förmånsbaserat, vilket betyder att de som arbetar betalar 
pensionen till pensionärerna. Det nya systemet är också till stor del ett fördelningssystem där 
den stora skillnaden är att det istället är avgifts bestämt. ATP fungerade på det sätt att 
individen tjänar in rätt till en viss pension, sedan fick yngre generationers avgifter anpassas 
för att täcka pensionerna. Problemet med systemet var att dagens arbetare riskerade att behöva 
betala orimligt höga pensionsavgifter för att kunna täcka pensionsbehovet. Med det nya 
systemet som istället är avgiftsbestämt bestäms avgiften och sedan får pensionerna anpassas 
så att avgifterna räcker.(Nilsson, 1998 s.14-15) 
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3.4 Nya pensionssystemet 

Till skillnad från tidigare kommer det att vara inkomsten från hela arbetslivet som avgör 
pensionens storlek i det nya pensionssystemet. Sjukpenning, föräldraförsäkring och a-kassa 
kommer också att vara pensionsgrundande och extra pensionsrätt ges vid högskolestudier, 
värnplikt och när man vårdar barn upp till fyra år. En viktig del i de nya pensionerna är att det 
blir ett tydligare samband mellan inbetald avgift och den pension som kommer att utbetalas. 
En annan skillnad mellan det gamla systemet och det nya är att även pensionärers 
förvärvsinkomster kommer vara pensionsgrundande.(Nilsson, 1998 s.25-33) Det finns tre 
olika huvuddelar i dagens pensionssystem; allmän pension, avtalspension(tjänstepension) och 
frivilligt pensionssparande. Det nya pensionssystemet gäller fullt ut för alla som är födda 
1954 eller senare. För de som är födda mellan 1938 och 1953 gäller det nya pensionssystemet 
till viss del, de får dels få sin pension från ATP och dels från det nya systemet i tjugodelar 
beroende på vilket år de är födda. Exempelvis så erhåller den som är född år 1938 en liten del 
från det nya systemet medans den som är född 1952 får en större andel från det nya systemet. 
Men pensionerna har även förändrats för de som är födda före 1938, bland annat genom att 
folkpensionen slopats och ersatts av garantipension. (Nilsson, 1998 s. 19)      
 

3.4.1 Allmänpension  

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, vilket innebär att de avgifter som betalas in nu 
betalas ut till de som är pensionärer idag. På 
motsvarande sätt kommer de som arbetar i framtiden 
betala pensionerna för den generation som då går i 
pension. Från och med 16 års ålder kommer 18,5 
procent av din pensionsgrundande bruttoinkomst och 
andra skattepliktiga ersättningar tillgodoräknas dig till 
din framtida pension. Av dessa 18,5 procenten går 16 
procent till din inkomstpension. (PPM.nu)  

   
   
  

Resterande 2,5 procent går till premiepensionen. Den 
här delen av din pension kan du själv välja hur du vill placera. Det är på dess 2,5 procent som 
vi valt att fokusera vår undersökning och en mer ingående förklaring av vad premiepensionen 
är kommer lite senare i kapitlet.    
Även i det nya pensionssystemet finnas ett grund skydd för pensionärer kallat garanti pension. 
Till skillnad från det gamla systemet så betalas garantipensionen endast ut till de som saknar 
inkomstpension eller endast erhåller en låg sådan. Det ställs även en del krav för att bli 
berättigad till full garantipension, bland annat skall du ha 40 försäkrings år i Sverige, vilket i 
praktiken betyder att du skall ha varit bosatt i Sverige minst 40 år mellan 16 och 64års ålder. 
När garantipensionen lanserades i slutet av nittiotalet kritiserades det av bland annat LO för 
att generera för liten skillnad mellan låginkomsttagare och de som inte arbetat alls. 
(Johansson, 1998 s. 26-35) 

 

 

Figur 3 Svenska pensionssystemet, PPM.nu 
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3.4.2 Avtalspension (Tjänstepension) 

Utöver den allmänna pensionen omfattas i princip alla löntagare även av avtalspension vilket 
även kallas tjänstepension. Avtalspensionen bygger normalt på ett avtal mellan arbetsgivare 
och fackförbund om att arbetstagaren ska få ut en viss del av sin lön som pension. Hur din 
avtalspension ser ut beror på vilken arbetsgivare du har och vilket avtal som gäller, det finns 
två olika grundmodeller premiebestämda och förmånsbestämda premiepensioner. (PPM.nu) 
De vanligaste avtalspensionerna är ITP för privatanställda tjänstemän, statlig tjänstepension 
för statsanställda, kommunal tjänstepension till anställda i kommuner och landsting och 
avtalspensionen SAF-LO för privatanställda arbetare. Generellt sett så går avtalspensionen 
hand i hand med lönen, desto högre lön desto högre avtalspension, men det kan även skifta 
beroende på vilken arbetsgivare du har. Precis som med premiepensionen går det att placera 
avtalspensionen, det finns alltså även en möjlighet att påverka värdet på avtalspensionen. 
(Nilsson, 1998 s.91-96) 

3.4.3 Frivilligt pensionssparande 

I Sverige så har man rätt till att göra avdrag på sitt individuella pensions sparande upp till 
tolvtusenkronor. För erhålla möjligheten till att göra skatteavdrag kan individen placera i olika 
typer av sparande. Dessa är Pensionsförsäkring, fondförsäkring samt individuellt 
pensionssparande även kallad IPS.(Finansportalen.se) De svenska bankerna förmedlar dessa 
tjänster och flera individer sparar genom dem. 

3.5 PPM - Premiepensionsmyndigheten 

PPM:s uppgift är att administrera premiepensionssystemet, vilket innebär att de hanterar 
pensionsspararnas premiesparkonton. De förvaltar även det kapital som placeras i 
premiepensionssystemets traditionella försäkring och det är de som beslutar om utbetalning av 
premiepension. Premiepensionsmyndigehten har också som uppgift att informera och utbilda 
om systemet för att ge spararna möjlighet att göra långsiktiga och medvetna val av fonder. 
(PPM.nu) För att sköta dessa uppgifter tar de ut en avgift på 0,20 procent av den summa som 
finns på varje sparares konto.  
 
PPM:s generaldirektör Johan Hellman hävdar i en informations broschyr från PPM att de är 
snabba, billiga och ger bra information. Bland annat skriver han där.  
 
”Våra administrationskostnader är bland de lägsta i världen, vårt fondtorg är ett av de 
snabbaste och PPM är också en neutral informationsgivare att vända sig till i fond och 
pensionsfrågor.” Johan Hellman, generaldirektör (PPM.nu) 
 
 

 

 

 



 

3.6 Premiesparfonden 

Premiesparfonden är den del av den allmänna pensionen som inte ingår i ett 
fördelningssystem utan istället sparas
är dags att gå i pension. Varje år avsätt motsvarande 2,5 procent av den pensionsgrundande 
bruttoinkomsten till varje enskilds pensionssparares konto. Dessa pengar kan du sedan själv 
välja hur du vill placera. Dessa pengar kan du sedan själv välja hur du vill placera. Om du inte 
väljer var du vill placera dina pengar så hamnar den i premiesparfonden
7:e AP fonden, vilket ska fungera som en relativt säker placering. (Nilsson, 1998 s.36

Trots att premiepensionen bara är på 2,5 procent
procent av den totala offentliga pensionen så är den en stor och viktig del av framtiden
pensioner eftersom den delens sätts att växa. 

Premiepensionen kommer kunna bli speciellt viktig för den yngre generationen på 
arbetsmarknaden. (Birgitta Johansson s. 38
det nya systemet men också beroen
längre tid för avkastningen att växa. Och som vi visat med ränta på ränta principen gör även 
en liten skillnad i avkastning stor skillnad på längre sikt.  

 

Figur 4 Premiesparfonden ,PPM.nu 

Premiesparfonden är en aktiefond som investerar främst i Sverige men som vi kan se även i 
Europa samt andra världsdelar. Fondavgiften för premiesp
procent. Premiepensionsfonder risknivå mäts i intervallet myck
hög risk samt mycket hög risk
fond med hög risk. 
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Premiesparfonden är den del av den allmänna pensionen som inte ingår i ett 
fördelningssystem utan istället sparas på personliga konton och tillåts växa till den dagen det 
är dags att gå i pension. Varje år avsätt motsvarande 2,5 procent av den pensionsgrundande 
bruttoinkomsten till varje enskilds pensionssparares konto. Dessa pengar kan du sedan själv 

ll placera. Dessa pengar kan du sedan själv välja hur du vill placera. Om du inte 
cera dina pengar så hamnar den i premiesparfonden som 

, vilket ska fungera som en relativt säker placering. (Nilsson, 1998 s.36

Trots att premiepensionen bara är på 2,5 procent av den allmänna pensionen
procent av den totala offentliga pensionen så är den en stor och viktig del av framtiden
pensioner eftersom den delens sätts att växa.  

kommer kunna bli speciellt viktig för den yngre generationen på 
arbetsmarknaden. (Birgitta Johansson s. 38-45)Dels för att de kommer få hela sin pension från 
det nya systemet men också beroende på att desto tidigare inbetalningarna äger rum desto 
längre tid för avkastningen att växa. Och som vi visat med ränta på ränta principen gör även 
en liten skillnad i avkastning stor skillnad på längre sikt.   

 

Premiesparfonden är en aktiefond som investerar främst i Sverige men som vi kan se även i 
Europa samt andra världsdelar. Fondavgiften för premiesparfonden är för närvarande 0,15 

. Premiepensionsfonder risknivå mäts i intervallet mycket låg risk, låg risk, mellan, 
hög risk samt mycket hög risk.(PPM.nu) Premiesparfonden klassificeras i dagens läge som en 

Premiesparfonden är den del av den allmänna pensionen som inte ingår i ett 
på personliga konton och tillåts växa till den dagen det 

är dags att gå i pension. Varje år avsätt motsvarande 2,5 procent av den pensionsgrundande 
bruttoinkomsten till varje enskilds pensionssparares konto. Dessa pengar kan du sedan själv 

ll placera. Dessa pengar kan du sedan själv välja hur du vill placera. Om du inte 
som förvaltas av den 

, vilket ska fungera som en relativt säker placering. (Nilsson, 1998 s.36-40)  

av den allmänna pensionen eller ca 13,5 
procent av den totala offentliga pensionen så är den en stor och viktig del av framtidens 

kommer kunna bli speciellt viktig för den yngre generationen på 
45)Dels för att de kommer få hela sin pension från 

de på att desto tidigare inbetalningarna äger rum desto 
längre tid för avkastningen att växa. Och som vi visat med ränta på ränta principen gör även 

Premiesparfonden är en aktiefond som investerar främst i Sverige men som vi kan se även i 
arfonden är för närvarande 0,15 

et låg risk, låg risk, mellan, 
Premiesparfonden klassificeras i dagens läge som en 



 

3.7 Varför skall man vara aktiv?
Ränta-på-ränta principen 
Genom ränta-på-ränta principen vill vi visa vad pensi
aktivt val i sin premiepension och på så sätt få ett högre värde på sin premiepensions portfölj. 
Eftersom ett stort antal pensionssparare har många år kvar till dess att de g
relativt liten höjning av avkastningen på sikt göra en stor skillnad på 
Genom att aktivt placera så kan premiepensions sparare
därmed möjlig avkastningsgrad utifrån vilket livsstadium de befinner sig i. En äldre indivi
vill eventuellt ”låsa” in det kapital och avkastning som denne erhållit under sin tidigare 
livstid. Yngre människor skulle kunna chansa lite mer och öka risk nivån och därmed erhålla 
chansen till en större avkastning.

Vare sig individen placerar sina til
placerar dem i ett banksparande, får man mest troligt en viss typ av avkastning eller ränta. 
Med hjälp av den så kallade ränta
växa sig större.(De Ridder, 2002

 

��

 

Där FV står för framtida värde, X är det placerade beloppet. Inom parentesen står r för den 
avkastning eller ränta som investeraren erhåller, 
över. Genom denna så kallade ränta på ränta effekt kan vi som vi tidigare nämnt erhålla en 
avkastning som över tid utvecklas till en god placering
nämner att inom finansbransch
med hjälp av ränta-på-ränta effekten räkna ut hur lång tid det tar innan dess att det placerade 
kapitalet fördubblas. Genom att dividera 0,72 med den erhållna räntan eller avkastning så 
det att räkna ut hur lång tid det tar innan kapitalet fördubblas. (
visas en illustration för hur double

Figur 5 Ränta-på-ränta principen, De Ridder, 2003 s.24

I en undersökning från PPM visar en 
premiesparfonden att fondgenomsnittet lyckats bättre än premiesparfonden under samtliga år 
från 2005-2008. (Bilaga 1) Även om skillnaderna
principen att små skillnader i avkastn
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3.7 Varför skall man vara aktiv? 

ränta principen vill vi visa vad pensionssparare kan tjäna genom att göra ett 
aktivt val i sin premiepension och på så sätt få ett högre värde på sin premiepensions portfölj. 

pensionssparare har många år kvar till dess att de g
höjning av avkastningen på sikt göra en stor skillnad på den totala pensionen

så kan premiepensions spararen själv bestämma risk nivå och 
därmed möjlig avkastningsgrad utifrån vilket livsstadium de befinner sig i. En äldre indivi

eventuellt ”låsa” in det kapital och avkastning som denne erhållit under sin tidigare 
livstid. Yngre människor skulle kunna chansa lite mer och öka risk nivån och därmed erhålla 
chansen till en större avkastning. 

placerar sina tillgångar i värdepapper på en finansiell marknad eller 
placerar dem i ett banksparande, får man mest troligt en viss typ av avkastning eller ränta. 
Med hjälp av den så kallade ränta-på-ränta effekten kan en liten avkastning eller ränta på sikt 

De Ridder, 2002 s.19) Detta kan även illustreras med följande formel;

�� � ��1 � �	
 (De Ridder, 2003 s.23) 

Där FV står för framtida värde, X är det placerade beloppet. Inom parentesen står r för den 
avkastning eller ränta som investeraren erhåller, samt N står för antal år som placeringen löper 
över. Genom denna så kallade ränta på ränta effekt kan vi som vi tidigare nämnt erhålla en 
avkastning som över tid utvecklas till en god placering.(De Ridder, 2002 s.19)
nämner att inom finansbranschen brukar det talas om ”Double-to-72” regel. Den går ut på att 

ränta effekten räkna ut hur lång tid det tar innan dess att det placerade 
Genom att dividera 0,72 med den erhållna räntan eller avkastning så 

räkna ut hur lång tid det tar innan kapitalet fördubblas. (De Ridder, 2003
double-to-72 fungerar genom ränta på ränta effekten.

ränta principen, De Ridder, 2003 s.24 

undersökning från PPM visar en jämförelse mellan fondge
premiesparfonden att fondgenomsnittet lyckats bättre än premiesparfonden under samtliga år 

ilaga 1) Även om skillnaderna är relativt små, visar ränta
små skillnader i avkastningen ger stor inverkan på värdet under en

Räntesats                                                       Antal år innan      
kapitalet fördubblats 

36,0

14,4

7,2

4,8

3,6

onssparare kan tjäna genom att göra ett 
aktivt val i sin premiepension och på så sätt få ett högre värde på sin premiepensions portfölj. 

pensionssparare har många år kvar till dess att de går i pension kan en 
den totala pensionen. 

själv bestämma risk nivå och 
därmed möjlig avkastningsgrad utifrån vilket livsstadium de befinner sig i. En äldre individ 
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placerar dem i ett banksparande, får man mest troligt en viss typ av avkastning eller ränta. 

ränta effekten kan en liten avkastning eller ränta på sikt 
s.19) Detta kan även illustreras med följande formel; 

Där FV står för framtida värde, X är det placerade beloppet. Inom parentesen står r för den 
samt N står för antal år som placeringen löper 

över. Genom denna så kallade ränta på ränta effekt kan vi som vi tidigare nämnt erhålla en 
De Ridder, 2002 s.19) De Ridder 

72” regel. Den går ut på att 
ränta effekten räkna ut hur lång tid det tar innan dess att det placerade 

Genom att dividera 0,72 med den erhållna räntan eller avkastning så går 
De Ridder, 2003 s.24) Nedan 

72 fungerar genom ränta på ränta effekten.  

 

jämförelse mellan fondgenomsnittet och 
premiesparfonden att fondgenomsnittet lyckats bättre än premiesparfonden under samtliga år 

är relativt små, visar ränta-på-ränta 
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4.1 Marknadsföring 

4.1.1 Marketing mix 
Vi kommer att använda oss av denna teori för att titta på, samt förklara om PPM har gjort ett 
optimalt val gällande sin marknadsföringsmix 

Företagets strategi för att marknadsföra sina produkter eller tjänster kallas många gånger för 
marknadsföringsmixen. I marknadsföringsmixen finns fyra beståndsdelar, dessa är pris, 
produkt, plats samt hur konsumenten informeras. Dessa beståndsdelar brukar även kallas ”the 
four P:s”. (Grönroos, 1994 s.4) Dessa delar är enligt Jobber o Fahy de viktigaste delar för ett 
företag gällande marknadsföring av deras produkter eller tjänster. (2006 s.10-11) 
Marknadsföringsmixen används för att klara av att specificera sin marknad, det vill säga hitta 
sin målgrupp. 

� Produkten 

Företaget bestämmer vilken typ av produkt eller tjänst som de skall erbjuda till konsumenten. 
(Jobber &Fahy, 2006 s.11)  

� Pris 

Priset är kanske den viktigaste delen i marknadsföringsmixen för företaget. Alla de andra 
beståndsdelarna kategoriseras av kostnader. Pris är alltså den enda del som innebär inflöde av 
kapital till företaget. (Jobber&Fahy, 2006 s.11) 

� Hur informeras konsumenten 

En konsument kan bli informerad om en produkt eller tjänst på olika sätt. Huvudsaken är att 
konsumenten blir införstådd med fördelarna att välja produkten. (Jobber&Fahy, 2006 s.11)  

� Plats 

Hur de skall vara lokaliserad mot konsumenten för att vara så tillgänglig som 
möjligt.(Jobber&Fahy, 2006 s.11) 

Vi kommer i vår studie att begränsa oss till produkten, platsen samt hur konsumenten 
informeras. Vad gäller produkten så krävs det att PPM förklarar vad premiepensionen är. När 
information skapas om vad premiepension är så kommer det att vara lättare att informera 
konsumenten om den. Det är viktigt att PPM visar vilka fördelar som finns med att själv 
kunna välja vilka fonder som skall ingå i sin egen premiepension. Dagens samhälle gör det 
enklare att erhålla information och därför är det viktigt att PPM skall vara lokaliserad på rätt 
sätt för att så många som möjligt skall bli intresserad 

Vi använder oss av denna teori för att se om konsumenterna har erhållit den information som 
PPM skall erbjuda eller inte. Om det skulle visa sig att de inte erhållit information så kan vi se 
att det är en av orsakerna till att privatpersoner inte är aktiva i sitt premiepensionsval. Därmed 
så kommer PPM att behöva arbeta med sin marketing mix. 
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4.1.2 Abraham Maslows behovspyramid

Maslow försöker genom sin behovspyramid förklara varför vissa människor 
behov vid olika tillfällen. Han rangordnar de olika behoven med de
botten av pyramiden och motsatsen i topp. Individen strävar hela tiden efter att komma så 
högt upp i behovspyramiden som möjligt men kan inte nå nästa steg innan föregående steg är 
uppfyllt.(Bloisi, 2003 s.174-175) Det första behovet
trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Det 

sociala behoven. Här kommer de att söka kärlek och gemenskap av andra människor i dess 
närhet. Uppskattningsbehov handlar om att individen mår bra och känner att den är omtyckt 
av andra men även att individen uppskattar sig själv.(Blois
självförverkligande, detta är det absolut högsta steg en individ kan erhålla i Maslows 
behovspyramid. Om individen har kommit längst upp i toppen av pyramiden så har de fyllt 
upp alla de grundläggande behov och deras liv 

Däremot om något oförutsett händer, exempelvis att du tappar ditt jobb, skiljer dig eller någon 
annan negativ händelse inträffar så kommer individen att flytta fokus från de steg som ligger 
högre upp i pyramiden till att förs
s.175) 

Så beroende av var i samhället eller i vilken fas i livet du befinner dig har du olika 
prioriteringar. Har du inte ordning på de viktigaste behoven kommer du således inte prioritera 
de andra. Vi tror att det kan gå att finna liknande mönster när man undersöker arbetande 
människors syn på pensionssparande. 
fokusera på som eventuella husköp, barn med mera och då 

Eventuellt är det så att respondenterna som svarar på vår enkät inte har fyllt upp de 
grundläggande behoven för att klara av att gå vidare och se de fördelar som skapas när de är 
aktiv i sin premiepension 

 

Figur 6 Kotler, 2008 s.143 
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4.1.2 Abraham Maslows behovspyramid 

Maslow försöker genom sin behovspyramid förklara varför vissa människor 
behov vid olika tillfällen. Han rangordnar de olika behoven med de vi

motsatsen i topp. Individen strävar hela tiden efter att komma så 
högt upp i behovspyramiden som möjligt men kan inte nå nästa steg innan föregående steg är 

175) Det första behovet är fysiska behov, därefter 
gghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Det fysiska behovet

av exempelvis hunger eller törst, 
vilket gör att individens enda tankar 
då går till att uppfylla kraven för att 
släcka törsten eller stilla hungern. 
(Bloisi, 2003 s.
individ befinner sig i det första 
steget av behovspyramid anses de 
andra stegen som icke relevanta. Till 
exempel är det inte troligt att en 
svältande människa är speciellt 
intresserad av vilken musiker som 
uppträder i staden för tillfället 
(Kotler, 2008 s.143)
steget i pyramiden är 
trygghet, här kommer individen att 
försöka säkerställa sin trygghet och 
skapa ett liv som för de själva 
uppfattas som tryggt och säkert. När 

de har uppfyllt dessa två steg är 
individen redo att 

. Här kommer de att söka kärlek och gemenskap av andra människor i dess 
handlar om att individen mår bra och känner att den är omtyckt 

av andra men även att individen uppskattar sig själv.(Bloisi, 2003 s.175) Det sista steget är 
, detta är det absolut högsta steg en individ kan erhålla i Maslows 

behovspyramid. Om individen har kommit längst upp i toppen av pyramiden så har de fyllt 
upp alla de grundläggande behov och deras liv är mer eller mindre komplett.

Däremot om något oförutsett händer, exempelvis att du tappar ditt jobb, skiljer dig eller någon 
annan negativ händelse inträffar så kommer individen att flytta fokus från de steg som ligger 
högre upp i pyramiden till att först fylla upp de mest grundläggande behoven.(Bloisi, 2003 

i samhället eller i vilken fas i livet du befinner dig har du olika 
prioriteringar. Har du inte ordning på de viktigaste behoven kommer du således inte prioritera 

i tror att det kan gå att finna liknande mönster när man undersöker arbetande 
människors syn på pensionssparande. Det kan vara så att de just nu har viktigare

husköp, barn med mera och då blir inte pensionen 

Eventuellt är det så att respondenterna som svarar på vår enkät inte har fyllt upp de 
grundläggande behoven för att klara av att gå vidare och se de fördelar som skapas när de är 

Maslow försöker genom sin behovspyramid förklara varför vissa människor är drivna av vissa 
viktigaste behoven i 

motsatsen i topp. Individen strävar hela tiden efter att komma så 
högt upp i behovspyramiden som möjligt men kan inte nå nästa steg innan föregående steg är 

är fysiska behov, därefter följer behov av 
fysiska behovet karaktäriseras 

av exempelvis hunger eller törst, 
vilket gör att individens enda tankar 
då går till att uppfylla kraven för att 
släcka törsten eller stilla hungern. 
(Bloisi, 2003 s.174-175) När en 
individ befinner sig i det första 
steget av behovspyramid anses de 
andra stegen som icke relevanta. Till 
exempel är det inte troligt att en 
svältande människa är speciellt 
intresserad av vilken musiker som 
uppträder i staden för tillfället 

s.143) Det andra 
steget i pyramiden är behov av 

här kommer individen att 
försöka säkerställa sin trygghet och 
skapa ett liv som för de själva 
uppfattas som tryggt och säkert. När 

de har uppfyllt dessa två steg är 
individen redo att möta nästa steg, de 

. Här kommer de att söka kärlek och gemenskap av andra människor i dess 
handlar om att individen mår bra och känner att den är omtyckt 

i, 2003 s.175) Det sista steget är 
, detta är det absolut högsta steg en individ kan erhålla i Maslows 

behovspyramid. Om individen har kommit längst upp i toppen av pyramiden så har de fyllt 
är mer eller mindre komplett.  

Däremot om något oförutsett händer, exempelvis att du tappar ditt jobb, skiljer dig eller någon 
annan negativ händelse inträffar så kommer individen att flytta fokus från de steg som ligger 

t fylla upp de mest grundläggande behoven.(Bloisi, 2003 

i samhället eller i vilken fas i livet du befinner dig har du olika 
prioriteringar. Har du inte ordning på de viktigaste behoven kommer du således inte prioritera 

i tror att det kan gå att finna liknande mönster när man undersöker arbetande 
de just nu har viktigare behov att 

pensionen lika viktig.  

Eventuellt är det så att respondenterna som svarar på vår enkät inte har fyllt upp de 
grundläggande behoven för att klara av att gå vidare och se de fördelar som skapas när de är 
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4.1.3 TRA Theory of reasoned action 

 

 

 

 

 

 

Figur 7:  Bryan S Dennis, Buchholtz K Ann, Butts M Marcus; A theory of planned behavior. Examination of corporate 
philanthropy 2007 s.364 

Teorin beskriver att konsumenter innan de utför en handling reflekterar över vilka 
konsekvenser dess beteende kan skapa. Och därefter kommer de att välja det beteende som 
ger det mest positiva utfallet. (Marcketti&Shelley, 2009 s.328) Enligt Bryan, Buchholtz och 
Marcus så är ett rationellt beteende uppdelat i två delar, attityder samt subjektiva normer. 
Attityderna representerar att konsekvenserna av ett beteende kommer att vara till individens 
fördel. (Bryan et al, 2007 s.364). Pensionen kan ses långt fram i tiden och därför har individen 
svårt att se vilka fördelar den har. Subjektiva normer står för att även andra individer i 
personens närhet skulle gilla eller inte gilla beteendet. (Bryan et al, 2007 s.364) Dessa två 
tillsammans gör att individen bestämmer sig för delta i ett beteende, nästa steg är att den 
verkligen gör det.  

Om konsumenten skulle förfoga över mer information om vilka fördelar det finns med att 
välja hur premiepension placeras, tror vi att attityden till att vara aktiv hos individen kommer 
att förändras. Även de subjektiva normerna kommer att förändras då personer i individens 
närhet troligtvis kommer vilja att denne är aktiv och erhåller en större avkastning i framtiden. 
Detta kommer då att leda fram till att konsumenten kommer att engagera sig i ett beteende 
som i detta fall handlar om att aktivt välja pensionsfonder i premiepensionsvalet. 

Här är det viktigt att PPM som myndighet informerar om vilka fördelar som finns med att 
vara aktiv i sin premiepension. Skulle de göra det så kan vi se enligt Theory of Reasoned 
Action modellen att attityder till ett beteende kommer att förändras då individerna ser 
fördelarna. Vi kommer med hjälp av vad vi kallar attityd frågor i vår enkät titta på 
respondenternas inställning till premiepensionen samt pension i allmänhet och sedan med 
hjälp av TRA försöka hitta förklaringar till varför de inte är aktiva. 
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4.2 Konsumentbeteende 

4.2.1 Beslutsprocessen 
 

Konsumenten förväntas att göra rationella beslut 
andra ord så viktar de för och nackdelar och tar sedan ett beslut. (
grund av detta har forskning visat
konsumenten går igen ett visst antal steg 
nöjd med sitt beslut. (Solomon, 2002 s.
att konsumenten går igenom fem steg. 

vilka kriterier som anses vara viktiga inför det val som skall göras. Det nästa sista steget är 
beslutet eller själva valet. Här bestämmer sig konsumenten
steg behandlat och utvärderat alternativen.
utvärdering av beslutet och eftersom konsumenten har varit rationell i beslutsprocessen 
kommer troligtvis denne att känna att rätt beslut har fattats. 

I dagens samhälle finns det som vi tidigare nämnt en mängd valmöjligheter. Genom att 
använda oss av Solomons beslutprocess vill
beslutsprocessen eller om de någon gång under vägen stannar upp och avbryter processen. Vi 
kommer att använda oss av det första steget 
individerna uppfattar att premiepensionsvalet är något som de anser de vill veta mer om och 
där uppstår problemet. Därefter kommer vi att analysera alla de steg för att se om de
genomgår hela processen samt analysera varför de stannar eller varför de fullföljer processen. 
Detta kommer då att hjälpa oss att se orsakerna som ligger bakom besluten
inte. 

 

 

Ett problem 
uppstår

Informationssökning

Utvärdering av 
alternativ

Val

Utvärdering av 
beslutet

Figur 8 Solomon, 2002 s.256 

 
28 

Konsumenten förväntas att göra rationella beslut innan de gör diverse val eller k
andra ord så viktar de för och nackdelar och tar sedan ett beslut. (Solomon, 2002 

har forskning visat, för att individen skall göra rationella beslut
konsumenten går igen ett visst antal steg i en beslutsprocess för att konsumenten

Solomon, 2002 s.256).  I sin artikel om beslutsprocessen hävdar Mowen 
att konsumenten går igenom fem steg. (Mowen C John, 1988 s.16) 

 I det första steget uppstår ett 
konsumenten, genom ett beslut vill konsumenten 
lösa detta problem som har uppstått i vardagen. 
Beroende på vilken typ av problem som uppstår 
krävs olika mängder av informat
(Solomon, 2002 s.260) Om det är ett problem som 
ofta uppstår, som exempelvis att konsumenten 
behöver införskaffa matvaror så är 
informationssökningen en väldigt liten del av de 
fem stegen. Däremot om det är ett större beslut så 
krävs det en stor del informationssökning. 
Bettman, Johnson och Payne anser i deras art
att för många alternativ att välja 
förvirring och svårighet att göra ett beslut
(Bettman et al, 1999 s.51)Detta 
Spier, Valacich och Vessey
information overload. (Spier et al, 1999 s.338)

Efter informationssökningen
konsumenten sina alternativ och bestämmer sig för 

vilka kriterier som anses vara viktiga inför det val som skall göras. Det nästa sista steget är 
beslutet eller själva valet. Här bestämmer sig konsumenten för ett alternativ efter att i t

tvärderat alternativen. (Solomon, 2002 s.271) Det sista steget är 
utvärdering av beslutet och eftersom konsumenten har varit rationell i beslutsprocessen 
kommer troligtvis denne att känna att rätt beslut har fattats.  

amhälle finns det som vi tidigare nämnt en mängd valmöjligheter. Genom att 
använda oss av Solomons beslutprocess vill vi se om konsumenterna går igenom hela 
beslutsprocessen eller om de någon gång under vägen stannar upp och avbryter processen. Vi 

tt använda oss av det första steget ett problem uppstår som ett sätt att se om 
individerna uppfattar att premiepensionsvalet är något som de anser de vill veta mer om och 
där uppstår problemet. Därefter kommer vi att analysera alla de steg för att se om de
genomgår hela processen samt analysera varför de stannar eller varför de fullföljer processen. 
Detta kommer då att hjälpa oss att se orsakerna som ligger bakom besluten

diverse val eller köp. Med 
Solomon, 2002 s.256) På 

individen skall göra rationella beslut krävs det att 
konsumenten skall vara 

256).  I sin artikel om beslutsprocessen hävdar Mowen 

a steget uppstår ett problem hos 
konsumenten, genom ett beslut vill konsumenten 
lösa detta problem som har uppstått i vardagen. 
Beroende på vilken typ av problem som uppstår 
krävs olika mängder av informationssökning. 

s.260) Om det är ett problem som 
r, som exempelvis att konsumenten 

behöver införskaffa matvaror så är 
informationssökningen en väldigt liten del av de 
fem stegen. Däremot om det är ett större beslut så 
krävs det en stor del informationssökning. 
Bettman, Johnson och Payne anser i deras artikel 

för många alternativ att välja bland, skapar 
tt göra ett beslut. 
 kan liknas med vad 

, Valacich och Vessey menar med 
overload. (Spier et al, 1999 s.338) 

en utvärderar 
konsumenten sina alternativ och bestämmer sig för 

vilka kriterier som anses vara viktiga inför det val som skall göras. Det nästa sista steget är 
för ett alternativ efter att i tidigare 

s.271) Det sista steget är 
utvärdering av beslutet och eftersom konsumenten har varit rationell i beslutsprocessen 

amhälle finns det som vi tidigare nämnt en mängd valmöjligheter. Genom att 
se om konsumenterna går igenom hela 

beslutsprocessen eller om de någon gång under vägen stannar upp och avbryter processen. Vi 
som ett sätt att se om 

individerna uppfattar att premiepensionsvalet är något som de anser de vill veta mer om och 
där uppstår problemet. Därefter kommer vi att analysera alla de steg för att se om de 
genomgår hela processen samt analysera varför de stannar eller varför de fullföljer processen. 
Detta kommer då att hjälpa oss att se orsakerna som ligger bakom besluten att vara aktiv eller 



 

4.2.2 Influenser på en konsuments beteende

Enligt Jobber och Fahy så finns det tre olika influenser som påverkar en konsuments 
beteende, dessa tre är köpsituationen, sociala influenser samt personliga influenser.(Jobber& 
Fahy, 2006 s. 65) Vi kommer med
respondenter när de står inför ett premiepensionsval.

Figur 9 Jobber&Fahy, 2006 s.65 Influences on consumer behaviour

1. Köpsituationen 

När en konsument uppfattar att något saknas i dennes vardag 
problem kan då lösas genom att konsumenten köper en vara eller tjänst
Jobber & Fahy menar att det finns tre typer av problem som ett köp kan lösa. Dessa är, 
problem som sällan uppstår, problem som uppstår då oc
uppkommer.(2006 s.65) För att lösa dessa olika typer av problem så krävs det olika mäng
informationssök innan köpet. Det första problemet kräver en utökad informationssökning då 
detta köp och kräver en stor mängd kapital och 
Den andra typen av problem kräver en informationssökning som är ganska begränsad, då 
köpet innefattar saker som konsumenten tidigare har konsumerat och har erfarenhet av. Det 
sista problemet kräver en begränsa
praktiskt taget dagligen införskaffar. (Jobber&Fahy, 2006 s. 65)

2. Sociala influenser 

Konsumenten har även sociala influenser som påverkar vid köpet, kultur ski
social klass de anser sig själv 
2006 s. 70) Kulturella skillnader kan vara exempelvis traditioner som är specifika inom olika 
kulturer, även attityder påverkar. Vilken klass individen tillhör är också något som 
konsumenten, en konsument från en h
alternativ jämfört med en konsument från en lägre samhällsklass. Konsumenten ingår 
gånger i någon typ av nätverk som spelar in vid en köpsituation. Den fam

Personliga 
influenser
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suments beteende 

och Fahy så finns det tre olika influenser som påverkar en konsuments 
beteende, dessa tre är köpsituationen, sociala influenser samt personliga influenser.(Jobber& 

006 s. 65) Vi kommer med hjälp av denna teori se hur influenser påverkar våra 
respondenter när de står inför ett premiepensionsval. 

Figur 9 Jobber&Fahy, 2006 s.65 Influences on consumer behaviour 

  
  

När en konsument uppfattar att något saknas i dennes vardag uppstår ett problem, detta 
problem kan då lösas genom att konsumenten köper en vara eller tjänst.(Mowen, 1988 s.15)
Jobber & Fahy menar att det finns tre typer av problem som ett köp kan lösa. Dessa är, 
problem som sällan uppstår, problem som uppstår då och då samt problem so

2006 s.65) För att lösa dessa olika typer av problem så krävs det olika mäng
sök innan köpet. Det första problemet kräver en utökad informationssökning då 

detta köp och kräver en stor mängd kapital och är oftast ganska ovanliga, exempelvis ett hus. 
Den andra typen av problem kräver en informationssökning som är ganska begränsad, då 
köpet innefattar saker som konsumenten tidigare har konsumerat och har erfarenhet av. Det 
sista problemet kräver en begränsad informationssök då detta köp är något som konsumenten 
praktiskt taget dagligen införskaffar. (Jobber&Fahy, 2006 s. 65) 

Konsumenten har även sociala influenser som påverkar vid köpet, kultur ski
ig själv tillhöra, samt vilken typ av nätverk de ingår i.(Jobber&Fahy, 

2006 s. 70) Kulturella skillnader kan vara exempelvis traditioner som är specifika inom olika 
tyder påverkar. Vilken klass individen tillhör är också något som 

konsumenten, en konsument från en högre samhällsklass kanske till exempel
alternativ jämfört med en konsument från en lägre samhällsklass. Konsumenten ingår 

i någon typ av nätverk som spelar in vid en köpsituation. Den familj som konsumenten 

Konsument

Personliga 
influenser

Köpsituationen

Sociala 
influenser

och Fahy så finns det tre olika influenser som påverkar en konsuments 
beteende, dessa tre är köpsituationen, sociala influenser samt personliga influenser.(Jobber& 

hjälp av denna teori se hur influenser påverkar våra 

 

uppstår ett problem, detta 
.(Mowen, 1988 s.15) 

Jobber & Fahy menar att det finns tre typer av problem som ett köp kan lösa. Dessa är, 
h då samt problem som ofta 

2006 s.65) För att lösa dessa olika typer av problem så krävs det olika mängd av 
sök innan köpet. Det första problemet kräver en utökad informationssökning då 

är oftast ganska ovanliga, exempelvis ett hus. 
Den andra typen av problem kräver en informationssökning som är ganska begränsad, då 
köpet innefattar saker som konsumenten tidigare har konsumerat och har erfarenhet av. Det 

d informationssök då detta köp är något som konsumenten 

Konsumenten har även sociala influenser som påverkar vid köpet, kultur skillnader, vilken 
ingår i.(Jobber&Fahy, 

2006 s. 70) Kulturella skillnader kan vara exempelvis traditioner som är specifika inom olika 
tyder påverkar. Vilken klass individen tillhör är också något som påverkar 

ögre samhällsklass kanske till exempel väljer ett dyrare 
alternativ jämfört med en konsument från en lägre samhällsklass. Konsumenten ingår många 

ilj som konsumenten 

influenser
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befinner sig i kan inneha värderingar som gör att konsumenten väljer ett alternativ framför ett 
annat. (Jobber&Fahy, 2006 s. 70) 

3 Personliga influenser 

Den sista influensen som påverkar konsumentbeteende är personliga faktorer. Dessa kan 
enligt Jobber & Fahy delas in i sex olika kategorier. Informationsbehandling, motivation, 
värderingar och attityder, personlighet, livsstil samt vilket livsstadium individen befinner sig 
i. (2006 s. 65)  

Utifrån teorin går det att se flera olika orsaker som påverkar en konsument beteende. Utifrån 
modellen kommer vi att analysera vilka influenser som påverkar yrkessamma människor i 
Örnsköldsvik när det gäller pension samt premiepensionsval. Framför allt kommer vi att 
använda oss av personliga samt sociala influenser för att leta samt hitta orsaker till inaktivitet. 
Däremot kommer vi även att använda oss av köpsituationen för att se om premiepensionsvalet 
är en vanemässig informationssökning eller om de anser att premiepensionsvalet är ett större 
problem som kräver en högre grad av informationssök.  
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4.2.3 Investeringsbeteende 

När en individ skall placera kapital på en finansiell marknad finns det forskning som tyder på 
att om individen känner igen en viss aktie, fond eller någon annan typ av värdepapper så är 
det större trolighet att den individen gör ett aktiv val och investerar på den finansiella 
marknaden. (Huberman, 2001 s.1) När individen känner igen sig, så känner den en större 
säkerhet vilket under lättar deras val och individen blir aktiv i sina placeringar. Engström och 
Vestergren menar i sin artikel att det är viktigt för investeraren att vara familjär med det 
finansiella systemet för att därmed bli aktiv i sina placeringar.(2003 s.227) Detta kan dock 
leda till att investeraren inte väljer den placering som kan ge bäst avkastning, för istället välja 
den som de tycker upplevs som säkrast. (Engström&Vestergren s. 231) Teorin visar också att 
investeraren snarare väljer aktier och värdepapper som är baserade i investerarens hemland, i 
jämförelse med de värdepapper som finns baserade i främmande länder. (Coval&Moskowitz, 
1999 s.1) Detta kallas även hemlands påverkan.(Bodie, Kane and Marcus, 2005 s.910)Varför 
investerare i högre grad väljer aktier som är placerade i deras hemland än i utlandet är att de 
känner att de har en fördel rent informationsmässigt sett, i och med att de erhåller mer 
information om en placering ökar också deras säkerhet och möjligheten ökar för att de skall 
vara mer aktiv i värdepapper som finns nära dem själva. (Engström&Vestergren, 2003 s. 231)  

Engström och Westergren har tittat närmare på olika orsaker som gör att placeraren känner 
igen sig och därmed blir mer aktiv på den finansiella marknaden samt med sin pension. De 
har hittat fem orsaker varför vissa är aktiva och andra inte. (Engström&Vestergren, 2003 
s.231-232) 

1. Rikedom 

I och med att individen har gott om pengar så har de därför kommit i kontakt med den 
finansiella marknaden i större grad än personer som har mindre pengar. 
(Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) 

2. Grad av utbildning 

Personer med en högre utbildning har i större utsträckning blivit informerad om den 
finansiella marknaden och dess fördelar och nackdelar. (Engström&Vestergren, 2003 s.231-
232) 

3. Arbete 

De som i sitt arbete kommer i kontakt med den finansiella marknaden. 
(Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) 

4. Lön 

Individer med en hög lön har större chans att kunna spara pengar, vilket gör att de har större 
incitament till att börja spara och därmed blir de mer aktiv som placerare. 
(Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) 

5. Privat pensionssparande 

Är de som individ aktiv och privat sparar till sin pension, känner de därför igen sig när de 
skall placera sina sparkapital. (Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) 
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Teorin beskriver hur viktigt det är att individer känner igen sig på den finansiella marknaden. 
Om de känner igen sig ökar chansen att de placerar i värdepapper. Med hjälp av detta vill vi 
se om bristfällig kunskap inom den finansiella marknaden kan vara en orsak till passivitet. Vi 
kommer därför ställa frågor om respondenterna placerar i fonder eller aktier för att se om de 
är aktiva eller inte. 

 

4.2.4 Information overload 

När en konsument skall göra ett val, vilket kan vara alltifrån att köpa en viss produkt till att 
välja en viss typ av fond så tenderar konsumenten att göra ett sämre beslut om den har för 
många alternativ att välja bland.(Lee&Lee, 2004 s.161) Detta kan vidare förklaras av Speier 
et al, att hjärnan tar in mer information än vad den kan hantera. Vilket då leder till en 
försämrad kvalité på besluten. (Speier et al, 1999 s, 338) Palme och Sundén menar i sin artikel 
att individer tenderar att när de har för mycket att välja bland, istället bli passiva. De får 
svårare att välja över huvud taget, och de känner att ytterligare fler val ökar pressen att välja 
just det rätta alternativet. (Palme&Sundén, 2004 s. 9)  

Forskning tyder på att införandet av internet har gjort att informationen enklare har kunnat nå 
konsumenterna, vilket har gjort att det blivit vanligare i dagens samhälle med informations 
överbelastning. Vilket kan jämföras med att idag när en konsument skall konsumera en 
produkt så finns det oerhört mycket mer information kring produkten, och framförallt har det 
blivit mycket enklare att få fram informationen. (Speier et al, 1999 s. 337) 

Förvirring 

 

     

 

 

 

                                  
   Information                            Figur 10, Egen bild av information overload model 

 
De som placerar sin premiepension står idag inför 779 valmöjligheter när det gäller fonder. 
Detta kan vara en av förklaringarna till varför det är så få som gör aktiva val idag. Då teorin 
hävdar att besluten blir sämre med fler valmöjligheter och ibland till och med gör att individer 
blir passiva. Vi anser att detta är en orsak som till stor del kan ligga bakom varför inte fler är 
aktiva i sitt premiepensionsval, därför har vi valt att ställa frågan om respondenterna anser att 
779 fonder är för mycket att välja bland. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Metodavsnittet kommer att ge läsaren en inblick i hur vi gick tillväga när vi skapade vår 

enkät samt valde vårt urval. Vi 

erhöll samt hur vi samlade in enkäterna. Hur databearbetning

redovisas samt en förklaring om vår undersökning innehöll över eller undertäckning.
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Kapitel 5 Metod
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5.1 Urval 

Ett urval görs på grund av begränsade resurser gällande tid och pengar. (Bryman&Bell s.110) 
Urvalet utgör en del av populationen som skall representera en miniatyr av 
populationen(Patel&Davidsson, 2003 s.54) Vårt urval bestod av yrkessamma individer inom 
Örnsköldsviks kommun. För att vi skulle nå dessa individer använde vi oss av företag, då var 
vi helt säkra på att vi enbart fick med yrkessamma individer. Vi kommer nedan att förklara 
olika urvalstekniker samt förklara vilken teknik vi valt och varför.  

Det finns en mängd olika urvalsmetoder när en undersökning skapas. Enligt Holme och 
Solvang finns det två kategorier när det gäller urvalsmetoder, dessa är sannolikhetsurval samt 
icke-sannolikhetsurval. (1997 s.183) Vårt urval bestod av två delar, dels det urval vi själva 
gjorde när vi valde företag samt det urval de kontaktpersoner ute på företaget gjorde. Under 
sannolikhetsurval nämner Bryman och Bell ett flertal olika tekniker som exempelvis obundet 
slumpmässig urval, systematiskt urval eller stratifierat slumpmässigt urval. (2005 s.115-116). 
Vid ett OSU slumpar forskaren helt slumpmässigt fram respondenter utifrån ett register, de 
som då kommer med får vara med i undersökningen. (Bryman&Bell, 2005 s.115) 
Systematiskt urval är också ett slumpmässigt urval men där bestämmer forskaren att 
exempelvis var femtonde ur registret skall få delta. Det sista av de sannolikhetsurvalen är 
stratifierat urval. Forskaren delar här upp populationen i olika delar, detta kan vara 
exempelvis vara avdelningar i ett företag. Antalet i varje stratum väljs sedan ut genom att 
procentuellt välja lika många i varje stratum. (Bryman&Bell, 2005 s.117) På grund av 
tidsbegränsningen i vår studie insåg vi att ett sannolikhetsurval inte lämpade sig för vår 
undersökning. Vi insåg att vi inte skulle kunna utifrån en urvalsram göra ett godtagbart urval, 
därför gjorde vi ett subjektiv val vilka företag som vi skulle kontakta. 

De icke sannolikhetsurvalen som brukar nämnas är bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt 
kvoturval. (Holme&Solvang, 1997 s.183) Vid ett bekvämlighetsurval väljer forskaren ut de 
enheter som finns i dennes närhet, de som är enkel att få tag på. (Holme&Solvang, 1997 s. 
183)Vi anser att detta urval  lämpar sig väl för vår studie, för vi insåg relativt tidigt att det 
skulle bli problematiskt med att finna företag som kan hjälpa oss med vår undersökning. Vi 
ansåg att välja företag slumpmässigt eller systematisk ur en ram skulle ta alldeles för lång tid, 
därför valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval förklaras genom att 
forskaren tar kontakt med ett antal respondenter, via dessa erhåller forskaren hjälp från de 
respondenter denna varit i kontakt med. Dessa rekommenderar forskaren att ta kontakt med 
vissa individer som respondenten vet skulle passa bra i studien. (Bryman&Bell, 2005 s.127) 
Genom att i förväg bestämma hur många av varje grupp som skall vara med i studien, detta 
kan handla om exempelvis ålder så fyller forskaren upp varje kvot och erhåller därmed ett 
kvoturval. (Holme&Solvang, 1997 s.183)  

Vi valde att dela ut våra enkäter till en mängd olika företag och kommunala instutitioner inom 
Örnsköldsviks området för att erhålla en spridning bland respondenterna gällande exempelvis 
utbildningsgrad, ålder och kön Då vår undersökning är riktad till privatpersoner som är 
yrkesamma ansåg vi att vi i princip enbart skulle nå vår målgrupp genom att dela ut enkäterna 
vid diverse företag. De företag som valdes ut gjordes av vårt eget tycke och smak. Vi gjorde 
därmed ett bekvämlighetsurval, som ligger inom ramen för de icke-sannolikhets urval som 
finns. (Bryman&Bell, 2005 s.125) Nackdelen med denna typ av urval är att vi inte kan göra 
en generalisering som vi skulle vilja göra. Däremot anser vi att tidsfaktorn hade gjort det i 
princip omöjligt att till fullo genomföra en helt slumpmässig undersökning och därmed 
erhållit ett godtagbart generaliserande resultat. (Bryman&Bell, 2005 s.125)Vi gjorde ett 
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mailutskick samt tog telefonkontakt till sju tillverkande företag, fyra tjänsteföretag samt tre 
kommunala instutitioner där vi förklarade vad vårt syfte och problemformulering var samt att 
fråga om vi kunde få hjälp av deras företag genom att dela ut våra enkäter där. Vi erhöll 
klartecken ifrån två tillverkande företag, tre tjänsteföretag samt tre kommunala instutitioner 
att dela ut våra enkäter hos dem och deras anställda. Patel och Davidsson menar att kontakten 
med ett företag eller instanser innan utdelning av enkäter sker är viktig. (2003 s.61) Orsaken 
till att vi valde olika branscher var att vi författare ville erhålla en spridning av respondenterna 
gällande ålder, utbildning, yrke samt kön.  

Ute på företagen och instutitionerna ordnade vi upp med en kontaktperson som hjälpte oss att 
dela ut enkäterna. Vi ansåg att detta var det bästa sättet för oss att erhålla en hög 
svarsfrekvens då någon på företaget fysiskt delade ut våra enkäter. Vi tror att det är enklare 
för respondenterna att svara då någon i dess närhet delar ut enkäterna. En annan anledning till 
att inte vi själva delade ut enkäterna fysiskt var att vi ville att respondenterna skulle erhålla 
lugn och ro när de svarade på enkäterna. Vår närvaro hade troligtvis enbart gjort dem 
stressande och därmed erhåller vi mer bristfälliga svar och ett högre bortfall. Våra 
kontaktpersoner på företagen använde sig även de av ett bekvämlighetsurval, det vill säga att 
de delade ut våra enkäter till de som fanns på plats under den rådande tiden. (Bryman&Bell, 
2005 s.125) Respondenterna fick fem dagar på sig att svara på enkäten, detta gör att vi inte 
var lika beroende att alla anställda skulle vara på plats under en viss tid och svara på enkäten.  
Våra kontaktpersoner samlade sedan in alla enkäter i ett kuvert och kontaktade sedan oss för 
att hämta dem. 

5.2 Access 

På grund av att vi delade ut enkäter på arbetsplatser så anser vi att vi erhöll bra access då 
respondenterna fick möjlighet att på arbetstid fylla i enkäten. Detta medförde att de i lugn och 
ro kunde sitta på sitt kontor eller arbetsplats och fylla i enkäten. Detta kan jämföras med att 
individer stoppas på sin lunch eller liknande för att svara på frågor i en enkät. Där går det att 
tänka sig att respondenterna så snabbt som möjligt fyller i enkäten för att bli klara och kunna 
vara ledig och göra något annat under sin lunch, där blir accessen bristfällig. Vi gjorde även 
så att vi lämnade enkäterna på företaget eller instutitionerna i fem dagar, detta gjorde att de 
fick lång tid på sig och därmed erhöll vi en bra access. 

5.3 Insamling av primärdata 

Vid insamling av vår primärdata, det vill säga våra enkäter gjorde vi så att våra 
kontaktpersoner på de företag och instutitioner som vi delade ut till la de ifyllda enkäterna i 
ett kuvert som vi författare sedan hämtade upp på plats. Dessa enkäter låg sedan sluten till 
dess att vi valde att bearbeta dessa i dataprogrammet SPSS.  
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5.4 Enkätkonstruktion 

Vi har i vår undersökning valt att använda den deduktiva ansatsen och den följs som regel av 
en kvantitativ undersökning i form av enkäter(Bryman&Bell, 2005 s.40) 

Enkäter är ett frågeformulär som syftar till att samla in information om en specifik företeelse, 
ting eller objekt. (Patel&Davidsson, 2003 s.69) Ett frågeformulär som är väl konstruerat är av 
yttersta vikt för undersökning skall kunna ge svar på de problem och hypoteser som forskaren 
antagit vid studiens början. (Dahmström, 2000 s.97) Vi valde att använda oss av enkäter för 
att vi ville undersöka en stor mängd individer och därmed erhålla ett kvantitativt resultat. 
Enkäter medför både fördelar samt nackdelar för forskaren jämfört med exempelvis 
strukturerade intervjuer. Enkäters positiva del är att de är billiga att administrera, snabba att 
administrera samt ingen variation när det gäller formulering av frågor. (Bryman&Bell, 2005 
s.162) Dess nackdel är istället att forskaren inte kan hjälpa till att tolka frågor, de vet inte 
riktigt vem som besvarar frågorna samt att de kan erhålla ett större bortfall. (Bryman&Bell, 
2005 s.163-164) 

Vår utgångspunkt var att vi formulerade ett försättsblad som beskrev vilka vi var och vilket 
syfte vi hade med undersökningen. (Patel&Davidsson, 2003 s.70) I detta försättsblad var vi 
tydliga med att anonymitet erhölls för att vi inte skulle riskera att vissa respondenter inte 
skulle svara. (Bryman&Bell, 2005 s.143) 

När vi skapade enkäten så bestämde vi oss för att dela upp den i tre delar. Den första delen av 
enkäten kom att handla om faktafrågor, den andra delen om attityd samt den tredje delen om 
känslo/värderingsfrågor (Bryman&Bell, 2005 s.181-183) Vi ville även att enkäten skulle vara 
luftig och inte så hoptryckt, detta på grund av egna erfarenheter där vi själva blir väldigt 
tveksamma till att svara på enkäter där det ser ut som om det är många frågor. Antalet frågor 
ville vi även hålla på en lämplig nivå så att respondenterna skulle vilja svara på 
enkäten.(Bryman&Bell, 2005 s.168) 

”Man skall komma ihåg att det antagligen inte finns något mer effektivt sätt att avskräcka 
människor från att besvara ett frågeformulär än dess omfång” Citat av Martyn Denscombe, 2000 s. 
116 

Tydlighet ansåg vi vara av stor vikt så att inte respondenterna blev förvirrade om de skulle 
kryssa, ringa in eller stryka under svarsalternativ. Vi informerade inför varje fråga om de 
kunde kryssa i enbart ett alternativ eller flera, när de skulle ringa in eller kryssa för 
alternativet. (Denscombe, 2000 s. 114) 

Faktafrågorna som var de fyra första frågor vi hade i enkäten handlade om kön, ålder, 
boendesituation samt utbildning. Dessa frågor fanns med i vår enkät för att ge respondenten 
en enkel start samt att inte skrämma bort respondenten från att svara på näst följande frågor. 
(Patel&Davidsson, 2003 s.73) Även kallad ”tratt-tekniken” (Dahmström, 2000 s.107) 
Denscombe hävdar att okomplicerade frågor i början gör att sannolikheten ökar för att 
respondenten fullföljer hela enkäten. (Denscombe, 2000 s. 121) Vi kommer att använda dessa 
faktafrågor för att dra slutsatser om det skiljer sig i åldrar, utbildningsnivå samt 
boendesituation när det gäller att placera sin premiepension. Under analys delen kommer vi 
även att korsa dessa frågor med andra frågor och därmed erhålla ett korsdiagram.  

Vi hade sedan sju frågor där vi började leda in respondenterna på pension och framförallt 
premiepensionen. Här använde vi oss av frågor som handlade om privat samt 
pensionssparande, detta för att sedan kunna koppla dessa frågor till teorier om 
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investeringsbeteende. Vidare producerade vi relativt enkla frågor om pension där 
respondenterna tvingades tänkta efter hur ofta de tänkte på pension, varifrån de fått 
information samt när de vill gå i pension. Här använde vi oss av fasta svarsalternativ för att vi 
ville att respondenterna skulle tycka att de var relativt enkla att svara på, samt att vår 
avkodning skulle bli enklare för oss själva. (Dahmström, 2000 s. 103) 

Nästa del i vår enkät handlade om attityder och kom därför att kallas attityd frågor. Vi 
använder oss av den så kallade Likertskalan(Bryman&Bell, 2005 s.182)  där respondenten får 
möjlighet att gradera åtta olika påståenden.  När man utformar en likertskala finns det 
möjlighet att använda en mängd olika responsformat. Med responsformat menas hur man 
graderar svarsalternativen.(Bryman&Bell, 2005 s. 182) Vi använde oss av ett så kallad 
numeriskt responsformat där vi graderade svarsalternativen mellan sex och ett. Där en sexa 
stod för att respondenten helt håller med, varav ettan stod för att respondenten inte alls höll 
med.(Bryman&Bell, 2005 s.182)Vi förklarade även tydligt att de skulle ringa in det alternativ 
som bäst stämmer överens med deras åsikt. Varför vi valde sex alternativ var för att vi ville 
tvinga respondenten att ta ställning i frågan, vi författare tror att om möjligheten finns att 
ringa in i mitten och på så sätt vara neutral så finns det stor möjlighet att det görs så. En annan 
anledning är också att analys blir mer intressant att läsa när man tvingas välja om 
respondenten håller med eller inte. När vi skapade de påståenden vi hade, valde vi att blanda 
positiva samt negativa formulerade frågor. Detta för att attityd frågorna inte skall uppfattas 
som snedvridna.(Patel&Davidsson, 2003 s. 85) Av dessa attityd frågor är de första sex frågor 
allmän information om pension, där vi vill uppfatta med vad respondenterna anser om pension 
och se om de uppfattar detta som ett viktigt ämne. Dessa kommer sedan att kopplas mot våra 
teorier. De två sista attityd frågorna använder vi oss av för att se om 
PPM(premiepensionsmyndigheten) har varit tydlig i sin informationsverksamhet mot 
privatpersoner. Vi kommer att i dessa två frågor koppla teorin om marketing mix där vi 
fokuserar på hur konsumenten informeras.  

Den sista delen av vår enkät namnger vi värderingsfrågor. Dessa fyra frågor behandlar vår 
problemställning väldigt direkt. Här använder vi återigen oss av fasta svarsalternativ där vi 
även har med alternativ där respondenten kan kryssa om de inte har någon åsikt. Vi gör detta 
för att vi inte vill att vissa respondenter hoppar över dessa frågor om de känner att de 
svarsalternativ som de vill välja inte skulle finnas.(Dahmström, 2000 s.104) Vi har även här 
varit tydliga med instruktioner om hur de skall kryssa samt att de kan kryssa i fler alternativ 
på vissa frågor. Värderingsdelen är otroligt viktig för oss författare då vi väldigt konkret 
frågar om vår problemformulering. Beroende på de svar vi erhåller i denna del kommer 
slutsatserna till stor del behandla dessa svar.  

Under tiden vi konstruerade vår enkät så har vi med hjälp av metod böcker som Bryman och 
Bell samt Karin Dahmström följt de rekommendationer och tips som de har i sin litteratur. (Se 
Bryman&Bell, 2005 s.184-190 samt Dahmström, 2000 s.97-114) 

5.5 Bortfallsanalys 

”bortfall, vid en statistisk undersökning att man saknar data från vissa observationsenheter 
på grund av exempelvis tekniskt missöde eller svarsvägran.”  (Ne.se) 

Risken om vi erhåller ett stort bortfall är att chansen för skevhet och fel i vår undersökningen 
ökar. (Bryman&Bell, 2005 s.165) När vi skapade vår enkät hade vi i åtanke de råd som 
Bryman och Bell tar upp. De säger att konstruering av ett försättsblad samt att hålla enkäten 
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relativt kort minskar risken för bortfall.(Bryman&Bell, 2005 s.165) Vi delade ut 300st enkäter 
till våra företag och instutitioner, av dessa svarade 208 st. Bryman och Bell visar följande 
formel för hur man räknar ut svarsfrekvensen/bortfallet. 
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I vår undersökning ser vi då följande svarsfrekvens 
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Vi erhöll en svarsfrekvens på cirka sjuttio procent. Vilket enligt Mangione kan anses som bra. 

Över 85 procent utmärkt 
70-85 procent bra 
60-70 procent acceptabelt  
50-60 procent knappt godkänt 
Under 50 procent oacceptabelt         Figur 12, Illustration ifrån Bryman&Bell, 2005 s.164 

Individerna som inte svarade på vår enkät anser vi beror på tillfälligheter på grund av 
utebliven kontakt.(Denscombe, 2000 s.29)Därför lägger vi inte någon större vikt vide 
återstående trettio procenten. Vi tror att vi skulle erhållit ett liknande resultat om dessa trettio 
hade varit med i undersökningen. Då vi hade kontaktpersoner som delade ut våra enkäter så 
tror vi inte att vi hade kunnat göra på något annat sätt för att öka vår svarsfrekvens. Vårt 
bortfall bestod till fullo av individbortfall det vill sig att vissa enkäter aldrig blev ifyllda. Alla 
de tvåhundraåtta enkäterna besvarades till fullo vilket gör att vi inte erhåller något partiellt 
bortfall.(Dahmström, 2000 s.254) 

5.6 Databearbetning 

För att bearbeta våra primärdata har vi använt oss av SPSS samt Microsoft Excel. När vi 
startade gjorde vi så att vi numrerade samtliga enkäter från ett till tvåhundraåtta. Vi gjorde så 
för att om det hade smugit in sig några manuella fel, exempelvis att någon siffra var fel 
inmatad så skulle det vara smidigt för oss författare att gå tillbaka till det nummer som var 
felaktigt och korrigera detta. Efter numreringen så skedde inmatningen manuellt av oss där 
den ene ansvarade för datainmatningen medans den andre läste upp varje fråga samt hur den 
skulle kodas. Själva kodningen gjordes i form av siffror där ett representerade det första 
alternativ och två det andra alternativet och så vidare. Alla frågor som innehöll ja och nej 
alternativ kodades av oss som dikotoma variabler.(Bryman&Bell, 2005 s.256) Det vill säga att 
ett ja kodades som en etta samt ett nej kodades som en tvåa. Vissa frågor som exempelvis 
ålder var vi tvungna att klassificera och därmed koda dem enligt diskreta 
variabler.(Dahmström, 2000 s.25) Våra attitydfrågor som innehöll en gradering från sex till ett 
kodades som en ordinalskalevariabel.(Dahmström, 2000 s.116) De frågor som respondenterna 
kunde svara på fler än ett svarsalternativ fick vi göra så att vi kodade varje svarsalternativ 
efter dikotoma varibler.(Dahmström, 2000 s.25) Sedan sammanställdes dessa i SPSS där vi då 
kunde se hur många som svarat på varje alternativ, efter detta förde vi in antalen i Excel där vi 
sedan skapade diagram utifrån de siffror vi erhållit i SPSS. Detta ansåg vi vara den enda 
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vägen för oss att skapa diagram utifrån flervalsalternativ frågorna, då vi behandlade varje 
alternativ som enskilda frågor.  

5.6.1 Unvariatanalys 

Unvariatanalys innebär att analysen består av en variabel i taget.(Bryman&Bell, 2005 s.257) 
Vi har med våra attitydfrågor gjort unvariatanalys där vi enbart tittat på dessa frågor utan att 
ställa dessa mot några andra frågor. Under analysen har vi skapat stapeldiagram där vi kan se 
hur respondenterna har svarat. Detta återfinns i empiri/analys kapitlet. 

5.6.2 Bivariat analys 

Bivariatanalys innebär att analysen består av fler än en variabel i taget.(Bryman&Bell, 2005 
s.260) Vi korsade frågan om respondenterna placerat sin premiepension mot fyra andra 
frågor. De frågor som korsades var utbildning, åldersgrupper, om de sparar privat samt om de 
har privat pensionsparande. Korsningarna gjordes för att vi ville titta på om de fanns 
skillnader mellan dessa och om det på så sätt påverkade individer vid placering av 
premiepension. 

5.8 Över och undertäckning 

Vår undersökning hade som målpopulation individer som var yrkessamma, samt att vår 
rampopulation var företagens register över sina anställda. I och med detta anser vi att vi 
varken hade någon övertäckning eller undertäckning i vår undersökning. Detta för att vi 
träffade alla i vår målpopulation i och med att vi kontaktade företag som vi kunde dela ut våra 
enkäter på.  

� Undertäckning – ”utgöres av de enheter som ingår i målpopulationen men ej i 
rampopulationen” 

� Övertäckning – ”utgöres av de enheter som ingår i rampopulationen men ej i 
målpopulationen” 

Citat från Dahmström, 2000 s.252 

I och med att vi varken har över eller undertäckning så finns det ingen snedvridning i vår 
undersökning.(Dahmström, 2000 s.253) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Här kommer vi att presentera vilka resultat vi fått från undersökning samt analysera dessa 

svar med hjälp av de teorier vi tidigare valt i 

diagram och en förklarande text till varje diagram. Vi kommer att dela upp detta avsnitt i två 

delar. I den första delen kommer vi att presentera empiri samt analysera varje fråga för sig. 

Vi kommer i det andra delen att ställa frågor mot varandra med hjälp av korstabeller för att 

lyckas genomföra en djupare analys.
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Kapitel 6 Empiri/Analys

Här kommer vi att presentera vilka resultat vi fått från undersökning samt analysera dessa 

svar med hjälp av de teorier vi tidigare valt i teori kapitlet. Detta kommer att ske med hjälp av 

diagram och en förklarande text till varje diagram. Vi kommer att dela upp detta avsnitt i två 

delar. I den första delen kommer vi att presentera empiri samt analysera varje fråga för sig. 

ndra delen att ställa frågor mot varandra med hjälp av korstabeller för att 

lyckas genomföra en djupare analys. 
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Här kommer vi att presentera vilka resultat vi fått från undersökning samt analysera dessa 

teori kapitlet. Detta kommer att ske med hjälp av 

diagram och en förklarande text till varje diagram. Vi kommer att dela upp detta avsnitt i två 

delar. I den första delen kommer vi att presentera empiri samt analysera varje fråga för sig. 
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6.1 Del 1 – Empiri och Analys 

Eftersom vi ville undersöka vilka orsaker som låg bakom valet att placera sin premiepension 
eller inte och undersöka attityder och kunskapsnivå rörande pensionssparande i allmänhet, 
valde vi att rikta vår undersökning mot arbetande människor. Vi valde att utelämna arbetslösa, 
studerande, pensionärer i vår undersökning därför att de inte har någon direkt 
pensionsgrundande inkomst och på grund av detta tror vi att de har andra prioriteringar än 
pensionsval. Av de totalt 300 enkäter vi delade ut till företag runt om i Örnsköldsvik fick vi 
tillbaka 208 ifyllda enkäter. Vår ambition var att få en så stor spridning som möjligt gällande 
ålder, kön och utbildning, för att sedan kunna titta på om svaren varierade mellan olika 
grupper. Till exempel så bör äldre personer enligt Maslows behovspyramid tänka mer på sina 
pensioner än yngre människor eftersom pensionen är något som ligger närmare i tiden och på 
så sätt kan kopplas till ett mer nutida behov om en trygg pensionstid.(Bloisi, 2000 s.174-175) 

Det resulterade i att vi fick svar från 113 kvinnor och 95 män. När det gäller åldersgrupperna 
var det jämt fördelat mellan grupperna 16-30, 31-40 och 56 +, medans det var betydligt fler i 
gruppen 41-55. När det gäller utbildning var det klart vanligaste resultatet gymnasiet följt av 
universitet/högskoleutbildning och med endast 15 svarande hade högstadiet som sin högsta 
utbildning. Vi valde även att inkludera en fråga om deras boendesituation för att få ytterligare 
information om dem som svarat på vår enkät. Där såg fördelningen ut så att ungefär lika 
många levde i tvåmanshushåll eller i ett hushåll med tre eller fler medan de var mindra vanligt 
med enmanshushåll.  

 

 

 

Utifrån de teorier som finns om investeringsbeteende går det att anta att det är större chans att 
den som sparar privat i aktier och/eller fonder är aktiv i sitt premiepensionssparande eftersom 
den då känner igen sig när den ska välja premiepensionsfonder och kan antas besitta större 
kunskaper i förväg. (Ensgtröm&Vestergren, 2003 s.231-232)Därför ville vi undersöka hur 
många av våra undersökningspersoner som sparade privat, och det var hela 76,4 procent som 
uppgav att de sparade i aktier och/eller fonder.  

Vi ställde även frågan om hur många som pensionssparade privat, eftersom vi ser det som 
intressant att undersöka om det finns några tydliga kopplingar mellan privatpensionssparande 
och ett aktivt premiepensionssparande. Av de 208 svarande så uppgav 126 personer att de 
hade privat pensionssparande. Vi kommer senare i analysavsnittet att använda oss av dessa 

Figur 13 
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frågor genom att ställa frågorna mot andra frågor direkt kopplade till pensionssparande och 
premiepensionsvalet. Vi kommer att använda oss av korstabeller där vi ställer de som har ett 
privat pensionssparande mot de som placerat sin premiepension. Där kommer vi se om det 
finns något samband mellan dessa två variabler. Med hjälp av teorin om investeringsbeteende 
kommer vi att se om samband finns samt varför. 

 

Genom denna frågeställning kan vi se att en klar 
majoritet tror att de behöver vara aktiva för att få 
en bra pension. Enligt teorin om influenser på en 
konsuments beteende är motivation något som 
påverkar en konsuments beteende och utifrån 
resultatet på denna fråga har då flertalet av 
personerna ett tydligt motiv till att göra aktiva val 
med sin premiepension eftersom de själva tror att 
det behövs. (Jobber&Fahy, 2006 s.65)Däremot 
för de nästan 21 procent som svarat att de inte 
tror de behöver vara aktiva i sitt sparande för att 
få en få en bra pension kan det vara svårare att 
hitta motivation till att aktivt placera sin 
premiepension. Sedan kan det självklart finnas 
många orsaker bakom varför de inte tror att de 
behöver vara aktiva, till exempel kan de vara nära 
sin pension och på så vis inte ha så lång tid på sig 
att aktivt förändra sin pension. Dock så kan vi i alla fall konstatera att 43 personer inte tror att 
de behöver vara aktiva i sitt pensionssparande.  

 

Beroende på när du väljer att gå i pension så kan din ersättning skilja markant, går du efter 65 
får du en betydligt högre pension och om du väljer att gå i pension i förtid får du en lägre 
pension. Därför ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka när respondenterna 
planerar att gå i pension. Som det går att utläsa ur diagrammet ovan var det väldigt få som 
planerade att jobba längre än 65 och fler än hälften av de som svarade på enkäten planerar att 

Figur 14 
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ta ut sin pension i förtid. Detta stämmer gans
då den faktiska pensionsåldern i Sverige när systemet infördes var 58 år. (Nilsson, 1998 s.15) 

När vi pratar om att vara aktiv i sitt pensionssparande finns det självklart flera olika nivåer i 
hur aktiv det går att vara. I statistiken över aktiva premiepensionssparare räknas alla som gjort 
ett aktivt val som aktiva, även om det kanske är ett par år sedan personen gjorde sitt val. 
Genom att undersöka hur ofta de tänker på sin pension får vi en annan bild öv
förhåller sig till sin pension. Det vi tydligt kan konstatera är att väldigt få tänker på sin 
pension en gång i veckan eller mer. Det absolut vanligaste var en gång om året. Det skulle 
mycket väl kunna vara det tillfälle då de får hem det orange 
uppgav att de inte alls tänkte på sin pension. Utifrån Maslows behovspyramid så anser vi att 
de som inte tänker på sin pension gör det för att det finns mer elementära saker i deras vardag 
som de anser är viktigare att fokusera p
relativt låg nivå i behovstrappan och gör därför allt de kan för att fylla de grundläggande 
behoven innan de kan ta tag i premiepensionen. Det vi kan säga är att om pensionen ofta finns 
i medvetandet ökar chansen att det de engagerar sig och göra aktiva val oavsett om det beror 
på att de är oroliga eller ser möjligheter. 

Hur har du fått information kring premiepensionssparande?

De två dominerande informationskällorna 
undersökning har varit bank och det orange kuvertet. 15 personer uppger att de inte fått någon 
information överhuvudtaget, det ställer vi oss lite skeptiska till. PPM skickar årligen ut det 
orange kuvertet med information om premiepensionen till alla som finns i systemet, och vi har 
i vår undersökning endast riktat oss mot de som arbetar och därmed ska finnas med. Att de 
däremot inte har någon kunskap om premiepensionen på grund av att de inte tagit del av 
informationen är mer troligt. Även om det orange kuvertet är den största källan till 
information är det intressant att hela 75 personer anser 
Det skulle kunna vara så att PPM misslyckats med sin marknadsföringsmix då de inte
nå ut till sina konsumenter och informerar dessa. Detta är en väsentlig del när man talar om 
marknadsföringsmixen.(Jobber&Fahy, 2006 s.11) Detta är n
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ta ut sin pension i förtid. Detta stämmer ganska bra med hur det ser ut i Sverige i övrigt också 
då den faktiska pensionsåldern i Sverige när systemet infördes var 58 år. (Nilsson, 1998 s.15) 

När vi pratar om att vara aktiv i sitt pensionssparande finns det självklart flera olika nivåer i 
et går att vara. I statistiken över aktiva premiepensionssparare räknas alla som gjort 

ett aktivt val som aktiva, även om det kanske är ett par år sedan personen gjorde sitt val. 
Genom att undersöka hur ofta de tänker på sin pension får vi en annan bild öv
förhåller sig till sin pension. Det vi tydligt kan konstatera är att väldigt få tänker på sin 
pension en gång i veckan eller mer. Det absolut vanligaste var en gång om året. Det skulle 
mycket väl kunna vara det tillfälle då de får hem det orange kuvertet. Drygt 18 procent 
uppgav att de inte alls tänkte på sin pension. Utifrån Maslows behovspyramid så anser vi att 
de som inte tänker på sin pension gör det för att det finns mer elementära saker i deras vardag 
som de anser är viktigare att fokusera på.(Bloisi, 2000 s.174-175) De skulle kunna vara på en 
relativt låg nivå i behovstrappan och gör därför allt de kan för att fylla de grundläggande 
behoven innan de kan ta tag i premiepensionen. Det vi kan säga är att om pensionen ofta finns 

ar chansen att det de engagerar sig och göra aktiva val oavsett om det beror 
på att de är oroliga eller ser möjligheter.  

 

Hur har du fått information kring premiepensionssparande?

Figur 17 

De två dominerande informationskällorna till premiepensionssparande utifrån vår 
undersökning har varit bank och det orange kuvertet. 15 personer uppger att de inte fått någon 
information överhuvudtaget, det ställer vi oss lite skeptiska till. PPM skickar årligen ut det 

ation om premiepensionen till alla som finns i systemet, och vi har 
i vår undersökning endast riktat oss mot de som arbetar och därmed ska finnas med. Att de 
däremot inte har någon kunskap om premiepensionen på grund av att de inte tagit del av 

en är mer troligt. Även om det orange kuvertet är den största källan till 
information är det intressant att hela 75 personer anser att de inte fått sin information därifrån. 
Det skulle kunna vara så att PPM misslyckats med sin marknadsföringsmix då de inte
nå ut till sina konsumenter och informerar dessa. Detta är en väsentlig del när man talar om 

mixen.(Jobber&Fahy, 2006 s.11) Detta är något som skulle kunna vara en 
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då den faktiska pensionsåldern i Sverige när systemet infördes var 58 år. (Nilsson, 1998 s.15)  

När vi pratar om att vara aktiv i sitt pensionssparande finns det självklart flera olika nivåer i 
et går att vara. I statistiken över aktiva premiepensionssparare räknas alla som gjort 

ett aktivt val som aktiva, även om det kanske är ett par år sedan personen gjorde sitt val. 
Genom att undersöka hur ofta de tänker på sin pension får vi en annan bild över hur de 
förhåller sig till sin pension. Det vi tydligt kan konstatera är att väldigt få tänker på sin 
pension en gång i veckan eller mer. Det absolut vanligaste var en gång om året. Det skulle 
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stark bidragande orsak till att så få är aktiva i sitt premiepensionssparande. Vi kommer senare 
i analysavsnittet att undersöka noggrannare hur PPM lyckats med sitt syfte att informera och 
utbilda om premiepensionen. 

När det sedan gäller den näst största informationskällan vilket var banken är det värt en 
diskussion i sig. PPM som myndighet ska agera helt neutralt i sin information till 
pensionsspararna och värna om spararnas bästa. Eftersom svenska banker är vinstdrivande 
företag kan man inte förvänta sig att de ska komma med neutral information till sina kunder 
utan antagligen försöker de få pensionsspararna att placera sina pengar inom något banken 
tjänar pengar på. Däremot mellan valet att inte sitta med någon information alls eller den 
banken bidrar med så gör den i varje fall spararna mer medvetna om de valmöjligheter som 
finns.   

 

Figur 18 

På frågan om det fanns för många fonder att välja bland i PPM valet så var det en stor 
majoritet som tyckte så, hela 129 personer ansåg att det var för många. 47 personer svarade 
vet ej och endast 32 personer ansåg att det inte var för många fonder. Det finns forskning som 
visar att för att kunna göra rationella beslut så krävs det att konsumenten går igen ett visst 
antal steg för att en beslutsprocess skall genomföras så att konsumenten känner sig nöjd med 
sitt beslut. (Solomon, 2002 s. 256). Här tror vi det uppstår ett stort problem för många av 
premiepensionsspararna, det finns ingen rimlig möjlighet för många att gå igenom alla dessa 
fonder för att kunna göra ett tillfredställande val. Och det är väldigt tydligt att majoriteten av 
de som svarat på vår enkät tycker det är för många fonder att välja bland. Det finns även en 
teori som behandlar just det här problemet, informationoverload vilket går ut på att 
konsumenten tenderar att göra att göra ett sämre beslut när det finns för många alternativ att 
välja bland. Helt enkelt att hjärnan behöver ta in mer information än vad den kan 
hantera.(Lee&Lee, 2004 s.161) Vilket leder till sämre beslut.(Speier et al, 1999 s.338) Vi tror 
även att antalet fonder kan vara en av förklaringarna till att så få sparare är aktiva vilket också 
Palme och Sundén skriver om i en artikel. De säger att individer tenderar att när de har för 
mycket att välja ibland, istället bli passiva. De får svårare att välja över huvud taget, och de 
känner att ytterligare fler val ökar pressen att välja just det rätta alternativet. (Palme&Sundén, 
2004 s. 9)  
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Figur 19 

Drygt 89 procent anser att det är viktigt att besitta kunskap om sin pension. Något som är 
väldigt tydligt utifrån de två första attitydfrågorna om pension är att det inte är attityden 
gentemot pension utan i kunskapen det brister. En väldigt stor majoritet anser att det är viktigt 
med kunskap rörande pension. Som vi tidigare nämnt så kan vi se att våra respondenter har en 
attityd till pension som är väldigt bra. De allra flesta har insett att kunskapen är viktig och vi 
tror därför att premiepensionsmyndigheten har goda förutsättningar för att nå ut med 
information till dessa respondenter. Utifrån teorin om reasoned action så är attityder en av två 
delar som gör att individen engagerar sig i ett beteende eller inte.(Bryan et al, 2007 s.364) När 
då denna del av är uppfylld så anser vi att flera av dessa respondenter troligtvis har goda 
incitament till att engagera sig i pensioner. Marcketti och Shelley hävdar att det även är 
viktigt att fördelar påvisas och på så sätt skapas det ännu fler incitament till att en individ bör 
engagera sig. (2009 s.328) Detta tror vi kan vara en del till att inte fler faktiskt engagerar sig i 
sin pensioner och premiepension. Det vill säga att flera inte ser fördelarna. 

 

Figur 20 

Som vi tidigare visat anser de som svarat på vår undersökning att det är viktigt att besitta 
kunskap om sin pension, men samtidigt anser 71,6 procent att de har för lite kunskap om sin 
pension. Vad beror det på att så många anser sig ha för lite kunskap och vilka konsekvenser 
får det för pensionsspararna? Nu är denna fråga riktad mot pension i allmänhet, men om vi 
riktar fokus mot PPM valet och ser på svaret på frågan utifrån teorin TRA- Theory of reasoned 
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action istället. TRA säger att konsumenter innan de utför en handling reflekterar över vilka 
konsekvenser dess beteende kan skapa och om nu inte pensionsspararen besitter kunskap om 
vilka fördelar det finns med att vara aktiv i sitt PPM val är det liten chans enligt TRA att de 
kommer vara aktiva.(Bryan et al, 2007 s.364)Som vi tidigare beskrivit så är en av PPM:s 
uppgifter att informera och utbilda pensionsspararna. I den tidigare frågan uppgav våra 
respondenter att de ansåg att det var viktigt med pensioner, men i denna fråga anser de allra 
flesta att de har för lite kunskap. Här kan vi ställa oss frågan hur staten och PPM har lyckats 
med sin informationsverksamhet? Är deras marknadsföringsmix verkligen den optimala? Vi 
anser utifrån de svar vi erhållit att så inte är fallet. De bör informera konsumenten så att de 
allra flesta ser vilka fördelar som föreligger samt informera om ämnet.  

 

Figur 21 

En av anledningarna till att så många anser att de har en bristande kunskap om sin pension 
verkar vara att de har viktigare saker att tänka på. 63 procent håller med om att de har 
viktigare saker att tänka på än sin pension. Enligt Maslovs behovs stege går inte en individ 
vidare till nästa steg förrän det föregående behovet är uppfyllt. (Bloisi, 2003 s.174-175) Till 
exempel tror vi inte att unga människor orkar engagera sig i sin premiepension utan istället 
prioriterar andra mer nutida behov som karriär, barn, husbyggen och så vidare. Solomon 
beskriver beslutsprocessen som en process som startar med att ett problem uppstår, efter att 
problemet uppstått tvingas konsumenten att gå igenom flera steg innan den kan ta ett rationellt 
beslut. (Solomon, 2002 s.256) När så många som 63 procent anser att det finns viktigare saker 
att tänka på så tror vi att dessa inte har uppfattat detta som ett problem som senare leder till att 
de tar ett beslut gällande pensioner. Dessa beslut kan innebära allt ifrån att skapa sig en 
kunskapsbas gällande pensioner till att vara aktiv i ett premiepensionsval. Då problemet i 
beslutsprocessen uteblir så söker därmed inte konsumenten information och utvärderar 
därmed inte sina val. (Solomon, 2002 s.256) De andra 47 procenten har däremot svarat att de 
inte håller med. För dessa blir analysen därmed motsatt. För dessa individer har ett problem 
uppstått där de inser att pension är en viktig del av deras liv och de söker därför information 
om pensioner. Detta leder i slutändan till att de har en god kunskap och de bör därför inte har 
några problem att göra ett aktivt val i premiepensionen. 
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 Figur 22  

Utifrån denna fråga verkar det som att majoriteten inte känner sig säkra på få en bra pension 
för att de tänker arbeta hela sitt liv. Nu kan det bero på olika saker, dels att de som svarat på 
enkäten inte är säkra på att de kommer eller har arbetat hela sitt liv eller att det helt enkelt inte 
räcker med den pension de får av att arbeta. Oavsett anledning så bör resultatet motivera 
majoriteten att engagera sig i sin pension eftersom de inte känner sig säkra på att få en bra 
pension. Just att inse ett problem är det som sätter igen hela beslutsprocessen, ser du inget 
problem finns det helt enkelt inget att ta ställning till.(Solomon, 2002 s.256) Då är det precis 
tvärt om med de 33,1 procent som anser att de inte behöver oroa sig och eftersom de inte ser 
något framtida problem med sin pension är det inte speciellt troligt att de kommer vara aktiva 
i sitt sparande då de inte enligt beslutsprocessen kommer att uppfatta något problem.  

 

Figur 23 

Vi tror att pensioner kan vara ett känsligt ämne, speciellt då det är riktat mot vårt eget 
pensionssparande, precis som många andra frågor rörande privatekonomi är känsliga. 
Däremot tror vi att det är mindre tabubelagt att diskutera om pensionssystemet eller pensioner 
i allmänhet. Oavsett vilken typ av pensionsdiskussion är det tydligt att det inte är något de 
diskuterar ofta, hela 82,7 procent håller inte med om att de diskuterar pension ofta. Om 
personer i din närhet diskuterar pension och pensionsval oavsett om det är riktat direkt mot 
ditt privata pensionssparande eller mera allmänt är det större chans att du själv också kommer 
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bli mer aktiv enligt TRA- Theory of reasoned action. (Bryan et al, 2007 s.364) Denna teori 
säger att vi anpassar vårt beteende efter andra i vår närhet. En annan påverkan mot ett aktivare 
pensionssparande är att genom att diskutera pensioner är att vi genom diskussion även kan bli 
mer medvetna om fördelarna med att vara aktiv och på så vis förändra vår egen attityd. (Bryan 
et al, 2007 s.364) Vi tror att de sociala aspekterna är otroligt viktiga när det gäller pensioner. 
De individer som ofta diskuterar pensioner med sina vänner och bekanta är troligtvis mer 
benägna att engagera sig och göra aktiva val i premiepensionen. Jobber och Fahy tar upp detta 
när de visar sin teori om vilka influenser som påverkar en konsuments beteende.(2006 s. 70). 
Vi tror att detta är tillämpbart även i vår undersökning, där de sociala influenserna spelar en 
stor roll. Enligt de data vi erhållit så kan vi se att sociala influenser inte skapar några 
incitament till att bli en aktiv pensionssparare. 

 
Figur 10 

Det verkar inte vara så många som känner att de har annat sparande som tryggar deras framtid 
utöver pensionssparande, närmare bestämt så är det bara 21,1 procent som håller med på 
frågan. Enligt Maslovs behovstrappa kommer dessa 21,1 procent inte engagera sig nämnvärt i 
sitt pensionssparande eftersom de redan upplever att de tryggat sin framtid utan istället gå 
vidare och försöka tillfredställa andra behov. (Bloisi, 2003 s.174-175) Dessa kommer om de 
nu inte redan är aktiva i sin pension inte att bli det. De drygt 21 procenten anser att de inte 
behöver engagera sig nämnvärt i pensioner och ändå erhålla en trygg framtid. Orsakerna till 
detta skulle kunna vara exempelvis att de har någon typ av realt sparande som exempelvis 
bostäder.  

För dem kommer inget problem att uppstå och därmed kommer de inte att uppfatta 
beslutsprocessen utan kommer att fortsätta som de alltid har gjort. 

De resterande 78.9 procent bör vara motiverade att försöka tillfredställa sitt behov om en 
ekonomiskt tryggad framtid genom att engagera sig i sitt pensionssparande.  
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Figur 25 

En förutsättning för att kunna skaffa sig kunskap om premiepensionsvalet är att det finns 
tillräckligt med information. 63,9 procent håller med om att det inte riktigt finns tillräckligt 
med information.  Utifrån det här resultatet anser vi att PPM misslyckats något med att 
informera om PPM valet, vilket är deras uppgift. Däremot säger  PPM:s generaldirektör Johan 
Hellman att de ska vara en neutral informationsgivare att vända sig till i fond och 
pensionsfrågor. Vi anser att det finns en risk att endast de som redan besitter kunskap om 
premiepensionsvalet själva vänder sig till PPM för att få mer information och på så vis går 
väldigt många miste om information som skulle kunna gynna deras pension. PPM bör kanske 
se över sin marketing mix ifråga om hur de informerar och var de är placerade för att bli 
tillgängliga för fler. Vi anser att de har misslyckats då så pass stort antal hävdar att det inte 
finns tillräckligt med information. En stor anledning till att många anser att det finns för lite 
information tror vi beror på att de själva inte är mottagliga för informationen, ett exempel på 
detta var att 75 personer utav 208 inte ansåg att de fått någon information från det orange 
kuvertet som PPM skickar ut till alla pensionssparare.    

 

Med tanke på att 53,4 procent senare i enkäten svarar att de placerat sin premiepension är det 
lite underligt att 58,2 procent uppger att de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga för att välja 
PPM fonder. Annledningen till att det är så tror vi beror på att många gjorde ett aktivt val när 

Figur 26 
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systemet infördes men sedan inte engagerat sig något mer, detta är också något som rapporter 
från PPM tidigare visat på. Åter igen ställer vi oss tveksamma till om PPM lyckats med sin 
marketing mix. Är produkten verkligen anpassad efter konsumenterna när de inte verkar 
kunna använda den? Är platsen för att genomföra val i PPM den rätta eller bör de försöka 
göra den ännu mer tillgänglig? Utifrån de svar vi har införskaffat så verkar det som att 
premiepensionsmyndigheten har varit för otydlig mot sina konsumenter. Därmed så anser vi 
att marknadsföringsmixen bör ses över och eventuellt ändras och anpassar ännu mer mot 
deras konsumenter. 

Figur 27 

Om vi ser på svaren till frågan om vad de anser om det faktum att de kan placera sin 
premiepension som att de två första svaren är positiva till frågan och de två följande är 
negativa så är det 46,6 procent som är positiva medan 45,2 procent ställer sig negativa. 8,2 
procent hade ingen åsikt i frågan. Det vanligaste och mest intressanta svaret som går att utläsa 
av tabellen ovan är att 38,5 procent tycker det är besvärligt att det går att placera 
premiepensionen. Det är egentligen inte är speciellt förvånande med tanke på tidigare svar i 
enkäten, där till exempel 58,2 procent uppgav att de inte riktigt visste hur de skulle gå tillväga 
för att göra PPM valet.  

För att bättre förstå på vilket sätt de tycker att det är besvärligt korsade vi svaren i frågan mot 
svaret på frågan om de sparar i aktier eller fonder eftersom det finns undersökningar inom 
investeringsbeteende som tyder på att de som redan har kännedom om den finansiella 
marknaden skulle tendera att bli aktivare i sitt pensionssparande. Det bör då betyda att de som 
redan har kännedom om sparande i aktier och fonder kan förväntas uppleva det mindre 
besvärligt än de som inte sparar i aktier eller fonder privat.  Och när vi gjorde korsningen 
stämde det tydligt överens med tidigare forskning då 35,2 procent av de som hade privat 
sparande i aktier eller fonder upplevde det som besvärligt medan 49 procent av de som inte 
hade privat sparande i aktier eller fonder upplevde det som besvärligt. Störst skillnad var det 
dock när vi jämförde vilka som var positivt inställda till att det går att placera sin 
premiepension eller inte. Då 53,3 procent av de som sparade privat i aktier eller fonder var 
positiva medan bara 24,5 procent av de som inte sparade privat var positivt inställda.  

Oavsett av vilken anledning men när det är 53,4 procent som inte anser att det är bra eller inte 
ser det som en möjlighet att kunna placera sin premiepension så anser vi att PPM misslyckats 
med en del av den målsättning de har. Utifrån den här frågan anser vi att det går att finna 
brister i PPM:s marketing mix, dels för att för få människor verkar vara införstådda med 
föredelarna med valmöjligheterna eller så har de helt enkelt gjort det för krångligt.   



 

sin premiepension när systemet togs i bruk och sedan inte gjort några fler val. På samma sätt 
kan det vara så att de som svarat ja på denna fråga
fond eller hos en fondförvaltare
mer, därför kan vi inte avgöra om 
från denna fråga.    

Vad var det som fick dig att placera din premiepension?

I första hand undersöker vi med uppsatsen vilka orsaker som ligger bakom att inte fler är 
aktiva i sitt premiepensionssparande. Genom att också undersöka vad som ligger bakom valet 
att placera premiepensionen får vi en uppfattning om vad det är som skiljer
och de som inte gör det. Den vanligaste anledningen till att de placerat sin premiepension var 
att de insett att det kunde göra stor skillnad, vilket 48, 2 procent uppgav. Information från 
ekonomisk rådgivare var det näst vanligaste alter
svarsalternativet. Vi anser att dessa två alternativ har kunskap som en gemensam nämnare och 
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Svaret på frågan om de placerat sin 
premiepension stämmer ganska bra överens med 
de uppgifter som PPM också lämnat.
procent som uppger att de placerat sin 
premiepension och 31,7 procent som svarar nej, 
medan 14,9 procent inte vet om de placerat eller 
inte. När vi sedan går vidare och undersöker vilka 
orsaker som ligger bakom om de placerat eller 
inte kommer vi att se på svaren 
som samma alternativ eftersom de som inte vet 
om de placerat eller inte i alla fall i
betraktas som aktiva placerare. 

Just om de är aktiva eller inte är svårt att avgöra
med den här frågan. PPM har tidigare visat
rapporter att det var väldigt många som placerade 

sin premiepension när systemet togs i bruk och sedan inte gjort några fler val. På samma sätt 
kan det vara så att de som svarat ja på denna fråga också placerade sin premiepension i en 

fondförvaltare när systemet infördes och sedan aldrig engagerat sig något 
mer, därför kan vi inte avgöra om de är aktiva i sitt premiepensionssparande eller inte bara 

 

Vad var det som fick dig att placera din premiepension?

Figur 29 

I första hand undersöker vi med uppsatsen vilka orsaker som ligger bakom att inte fler är 
aktiva i sitt premiepensionssparande. Genom att också undersöka vad som ligger bakom valet 
att placera premiepensionen får vi en uppfattning om vad det är som skiljer
och de som inte gör det. Den vanligaste anledningen till att de placerat sin premiepension var 
att de insett att det kunde göra stor skillnad, vilket 48, 2 procent uppgav. Information från 
ekonomisk rådgivare var det näst vanligaste alternativet där 35,5 procent kryssat 
svarsalternativet. Vi anser att dessa två alternativ har kunskap som en gemensam nämnare och 
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Svaret på frågan om de placerat sin 
premiepension stämmer ganska bra överens med 
de uppgifter som PPM också lämnat. Det är 53,4 
procent som uppger att de placerat sin 
premiepension och 31,7 procent som svarar nej, 
medan 14,9 procent inte vet om de placerat eller 
inte. När vi sedan går vidare och undersöker vilka 
orsaker som ligger bakom om de placerat eller 

vi att se på svaren Nej och Vet ej 
som samma alternativ eftersom de som inte vet 
om de placerat eller inte i alla fall inte kan 

placerare.  

Just om de är aktiva eller inte är svårt att avgöra 
har tidigare visat i 

det var väldigt många som placerade 
sin premiepension när systemet togs i bruk och sedan inte gjort några fler val. På samma sätt 

placerade sin premiepension i en 
rig engagerat sig något 

a i sitt premiepensionssparande eller inte bara 

Vad var det som fick dig att placera din premiepension? 

 

I första hand undersöker vi med uppsatsen vilka orsaker som ligger bakom att inte fler är 
aktiva i sitt premiepensionssparande. Genom att också undersöka vad som ligger bakom valet 
att placera premiepensionen får vi en uppfattning om vad det är som skiljer dem som placerar 
och de som inte gör det. Den vanligaste anledningen till att de placerat sin premiepension var 
att de insett att det kunde göra stor skillnad, vilket 48, 2 procent uppgav. Information från 

nativet där 35,5 procent kryssat 
svarsalternativet. Vi anser att dessa två alternativ har kunskap som en gemensam nämnare och 
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precis som TRA-Theory of reasoned action
beteende som ger det mest positiva utfallet. Vilket ger att kunskap om vad du kan tjäna på att 
vara aktiv är det absolut viktigaste när det gäller vad som avgör att du är aktiv eller ej utifrån 
svaren på denna fråga. (Bryan et al
som placerade sin premiepension när det nya systemet infördes och sedan inte gjort några nya 
val, de tror att den massiva reklamkampanj de då genomförde var den största anledningen till 
att många människor då gjorde ett val. Enligt vår fråga är det endast 8,2 procent som uppger 
att reklam fick dem att placera. Det kan bero på flera anledningar, dels att det satsas mindre på 
reklam för premiepensionsvalet idag eller att de som svarat inte upplever att de
som varit avgörande, det kanske bara väckte ett intresse. Det var 13,6 procent som valde 
påtryckningar från min omgivning som anledning, vilket kan förklaras med den andra delen i 
teorin TRA-Theory of reasoned action
beteende. (Bryan et al, 2007 s.364

Vad är orsaken till att du inte gör ett aktivt val med din premiepension?

När vi ställde frågan vad orsakerna var till att respondenterna int
premiepension ser vi att bristande kunskap utifrån vår undersökning var den vanligaste 
orsaken. Det var 62 procent som ansåg att bristande kunskap var den enskilt största faktorn. 
Marknadsföringsmixen beskriver fyra delar som är av yttersta vikt för att marknadsföra 
produkten.(Jobber&Fahy, 2006 s.11)
informera konsumenterna om vilka fördelar det finns med att placera sin premiepension samt 
att underlätta för konsumenten när de gör valet. När då 62 procent hävdar att d
bristande kunskap så anser vi att PPM har misslyckats med sin marknadsföringsmix. 
Myndigheten har inte lyckats att nå ut med ett budskap som är tillräckligt tydligt och enkelt 
för att konsumenterna skall förstå det. I vår undersökning var det 23 s
de inte placerade sin premiepension på grund av tidbrist, det vill säga 23,5 procent. 
Alternativet tidsbrist anser vi hänger ihop med bristande kunskap. Vi tror att orsaken till att de 
hävdar tidsbrist är att de känner att de inte ha
val och därför blir de istället inte aktiv i sin placering. Teorin information overload beskriver 
att för mycket information inför ett beslut kan göra att konsumentens beslut kvalité blir sämre 
samt att den tenderar att inte göra något beslut 
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Theory of reasoned action säger så kommer konsumenten att välja det 
beteende som ger det mest positiva utfallet. Vilket ger att kunskap om vad du kan tjäna på att 
vara aktiv är det absolut viktigaste när det gäller vad som avgör att du är aktiv eller ej utifrån 

Bryan et al, 2007 s.364) Enligt PPM var det många pensionssparare 
som placerade sin premiepension när det nya systemet infördes och sedan inte gjort några nya 
val, de tror att den massiva reklamkampanj de då genomförde var den största anledningen till 

skor då gjorde ett val. Enligt vår fråga är det endast 8,2 procent som uppger 
att reklam fick dem att placera. Det kan bero på flera anledningar, dels att det satsas mindre på 
reklam för premiepensionsvalet idag eller att de som svarat inte upplever att de
som varit avgörande, det kanske bara väckte ett intresse. Det var 13,6 procent som valde 
påtryckningar från min omgivning som anledning, vilket kan förklaras med den andra delen i 

Theory of reasoned action som säger att vi väger in andras åsikter när vi väljer 
Bryan et al, 2007 s.364 

 

Vad är orsaken till att du inte gör ett aktivt val med din premiepension?

Figur 30 

När vi ställde frågan vad orsakerna var till att respondenterna int
ser vi att bristande kunskap utifrån vår undersökning var den vanligaste 

orsaken. Det var 62 procent som ansåg att bristande kunskap var den enskilt största faktorn. 
Marknadsföringsmixen beskriver fyra delar som är av yttersta vikt för att marknadsföra 

odukten.(Jobber&Fahy, 2006 s.11) Då premiepensionsmyndigheten har ett uppsatt mål att 
informera konsumenterna om vilka fördelar det finns med att placera sin premiepension samt 
att underlätta för konsumenten när de gör valet. När då 62 procent hävdar att d
bristande kunskap så anser vi att PPM har misslyckats med sin marknadsföringsmix. 
Myndigheten har inte lyckats att nå ut med ett budskap som är tillräckligt tydligt och enkelt 
för att konsumenterna skall förstå det. I vår undersökning var det 23 stycken som hävdade att 
de inte placerade sin premiepension på grund av tidbrist, det vill säga 23,5 procent. 
Alternativet tidsbrist anser vi hänger ihop med bristande kunskap. Vi tror att orsaken till att de 
hävdar tidsbrist är att de känner att de inte har den kunskap som krävs för att göra ett aktivt 
val och därför blir de istället inte aktiv i sin placering. Teorin information overload beskriver 
att för mycket information inför ett beslut kan göra att konsumentens beslut kvalité blir sämre 

enderar att inte göra något beslut överhuvudtaget. (Speier et al, 1999 s.338) När 
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konsumenten att välja det 
beteende som ger det mest positiva utfallet. Vilket ger att kunskap om vad du kan tjäna på att 
vara aktiv är det absolut viktigaste när det gäller vad som avgör att du är aktiv eller ej utifrån 

många pensionssparare 
som placerade sin premiepension när det nya systemet infördes och sedan inte gjort några nya 
val, de tror att den massiva reklamkampanj de då genomförde var den största anledningen till 

skor då gjorde ett val. Enligt vår fråga är det endast 8,2 procent som uppger 
att reklam fick dem att placera. Det kan bero på flera anledningar, dels att det satsas mindre på 
reklam för premiepensionsvalet idag eller att de som svarat inte upplever att det är reklamen 
som varit avgörande, det kanske bara väckte ett intresse. Det var 13,6 procent som valde 
påtryckningar från min omgivning som anledning, vilket kan förklaras med den andra delen i 

andras åsikter när vi väljer 

Vad är orsaken till att du inte gör ett aktivt val med din premiepension? 

 

När vi ställde frågan vad orsakerna var till att respondenterna inte placerade sin 
ser vi att bristande kunskap utifrån vår undersökning var den vanligaste 

orsaken. Det var 62 procent som ansåg att bristande kunskap var den enskilt största faktorn. 
Marknadsföringsmixen beskriver fyra delar som är av yttersta vikt för att marknadsföra 

Då premiepensionsmyndigheten har ett uppsatt mål att 
informera konsumenterna om vilka fördelar det finns med att placera sin premiepension samt 
att underlätta för konsumenten när de gör valet. När då 62 procent hävdar att de har en 
bristande kunskap så anser vi att PPM har misslyckats med sin marknadsföringsmix. 
Myndigheten har inte lyckats att nå ut med ett budskap som är tillräckligt tydligt och enkelt 

tycken som hävdade att 
de inte placerade sin premiepension på grund av tidbrist, det vill säga 23,5 procent. 
Alternativet tidsbrist anser vi hänger ihop med bristande kunskap. Vi tror att orsaken till att de 

r den kunskap som krävs för att göra ett aktivt 
val och därför blir de istället inte aktiv i sin placering. Teorin information overload beskriver 
att för mycket information inför ett beslut kan göra att konsumentens beslut kvalité blir sämre 

överhuvudtaget. (Speier et al, 1999 s.338) När 
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de säger att tidsbrist är orsaken så kan vi se en koppling till information overload. Vi tror att 
de individer ser att det är för mycket fonder att välja ibland och blir känner därför att det 
skulle ta för mycket tid för dem att studera in all information som finns och gör därför istället 
inget överhuvudtaget. Det var 32 procent som svarade att orsaken till att de inte är aktiv var 
att pensionen ligger för långt fram i tiden. Abraham Maslow förklarar genom sin 
behovstrappa att elementära behov bör vara uppfyllda innan de kan gå vidare uppåt i 
behovsstegen.(Bloisi, 2000 s.174-175) Varför dessa individer har svarat på frågan tror vi har 
att göra med att de har mer nutida behov som de behöver fylla innan de kan gå vidare att 
tänka på pensioner och framför allt premiepensionen. 22 stycken eller 29 procent uppgav att 
deras brist på intresse var en orsak till att de inte aktivt placerade sin premiepension. Vi tror 
att dessa individer inte har förstått de fördelar som finns med att aktivt placera sin 
premiepension. Utifrån TRA så kan vi se att det är viktigt att individen ser vilka fördelar ett 
beteende kan skapa för att de skall engagera sig i ett specifikt beteende. (Bryan et al, 2007 
s.364) Här anser vi att ett stort ansvar ligger på premiepensionsmyndigheten att de skall 
påvisa de fördelar som finns med aktivt premiepensionssparande, för att på så sätt erhålla en 
större mängd som placerar. Det var även 14 stycken som svarade att andra orsaker låg bakom 
deras beslut att inte vara aktiv i premiepensionsvalet.  

Överlag så tenderar orsakerna att bero på att de inte förstår de fördelar som finns med att 
placera samt att ett stort antal har bristfällig information angående premiepensionsvalet. Vi 
anser att om fler individer ser vad ett aktivt val kan göra för skillnad så tror vi att fler skulle 
engagera sig i valet. De respondenter som anger att de har för dålig kunskap skulle troligtvis 
vara mer aktiv om de vet fördelarna med deras beteende. 

6.2 Del 2 – Korstabeller 
Genom att korsa frågor med varandra kommer vi att testa vissa samband som vi har stöd för 
inom den teoretiska referensramen. Enligt Jobber och Fahy så finns det tre olika influenser 
som påverkar en konsuments beteende, dessa tre är köpsituationen, sociala influenser samt 
personliga influenser.(Jobber& Fahy, 2006 s. 65) Av dessa tre är det sociala influenser samt 
personliga influenser vi kommer att koncentrera oss på i denna del av analysen genom att 
jämföra ålder, utbildning samt tidigare kontakt med den finansiella marknaden mot 
premiepensionsvalet. Vi kommer inte att analysera med hjälp utav denna teori utan vi har 
utgått från vad teorin säger, att personliga och sociala influenser påverkar vårt beteende.       

 Först har vi korsat 
åldersgrupperna mot om de har 
placerat sin premiepension och 
där kan vi se att åldersgruppen 

16-30 skiljer sig markant från de andra 
åldersgrupperna. Inom det nämnda 
åldersintervallet ser vi att det är ett större 
antal som inte gjort ett aktivt val än de 
som varit aktiv och valt. Enligt Abraham 
Maslows behovstrappa(Bloisi, 2000 s.174-
175) så krävs det att elementära behov är 
uppfyllda innan individen går vidare till 
nästa steg i trappan. Yngre människor är 
ofta i en fas av livet där de prioriterar 
andra behov än pension som de mest 
grundläggande. De står vanligt vis inför 

Figur 31 
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Figur 32 

stora förändringar i livet där de till exempel måste välja om de ska utbilda sig, om de ska 
skaffa barn, vad de ska arbeta med samt står de ofta inför stora investeringsbeslut så som 
husköp. Dessa behov kan ses som mer elementära för denna åldersgrupp, där dessa behov 
liknar de behov som figurerar längst ned i behovstrappan som exempelvis de fysiska samt 
trygghetsbehoven medan pensionen blir ett mer elementärt behov desto närmare pensionen du 
kommer. Orsaken kan alltså förklaras med att de yngre individer har andra behov att fylla och 
att behovet om en trygg pension inte är lika påtagligt och därför är de inte lika aktiv som äldre 
individer.  

I de andra åldersgrupperna så ser vi också en tydlig skillnad gentemot de yngre 
respondenterna. Gemensamt för åldersgrupperna 31-40. 41-55 samt 56 och äldre är att det är 
fler som varit aktiva och placerat sin premiepension än de som inte gjort det. I Maslows 
behovstrappa krävs det som vi tidigare har nämnt att grundläggande behov uppfylls innan 
individer går vidare i trappan.(Bloisi, 2000 s.174-175) När människor blir äldre så ändras 
deras behov. Det som tidigare ansetts varit oviktigt kan efter hand bli viktigt och därmed ingå 
i de elementära behoven. I och med att ålderdomen blir allt närmre så tenderar pensionen att 
bli allt viktigare.  

             Många av de val och måsten 
som yngre personer står inför 
har redan äldre individer gått 
igenom och på så vis blir andra 
val mer prioriterade. Vi tror att 
premiepensionen som tidigare 
varit relativt oviktig för yngre 
personer anses som ett 
elementärt behov då de blir 
äldre, således gör äldre 

människor mer aktiv val när det gäller 
deras premiepension. Beslutsprocessen 
börjar med att ett problem uppstår, och 
går sedan igenom alla steg och tar 
sedan ett beslut.(Solomon, 2002 
s.256)När pensionen närmar sig uppstår 
ett problem som de äldre individerna 
löser genom att aktivt välja fonder och 
därmed hoppas på en avkastning som 
överstiger premiesparfonden. 

                                                                                                                             
Genom denna fråga undersöker vi om utbildningsgrad har någon påverkan när det gäller att 
placera premiepensionen eller inte. Bland de respondenter som angivit högstadiet eller 
gymnasiet ser vi att det är fler som gjort aktiva val än som inte gjort det. Vad som däremot 
kan tydas utifrån figuren är att relativt många i de två första grupperna har angett att de inte 
vet om de gjort ett aktivt val eller inte. Vi anser att om man inte vet om ett aktivt val har gjorts 
så är de i alla fall inte aktiva i sitt premiepensionssparande. Då kan vi se att det inte längre är 
en övervägande del som har gjort aktiva val inom de två grupperna som angivit högstadiet 
eller gymnasiet. I en artikel hävdar Engström och Vestergren att en högre utbildning tenderar 
att skapa mer incitament till att aktiv placera kapital på den finansiella marknaden och därmed 
även premiepensionen. (Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) Detta kan vi se stämmer 
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överens med det resultat vi erhållit utifrån vår undersökning. Då färre individer inom de två 
första grupperna gjort ett aktivt val jämfört med de som har gått i universitet. Detta hänger 
ihop med att de som studerat vid ett universitet i större grad kommit i kontakt eller erhållit 
information om det finansiella systemet. Därmed så ökar troligheten att de aktivt väljer, då de 
känner en större säkerhet på den finansiella marknaden för att de kommit i kontakt med den 
tidigare.  (Engström&Vestergren, 2003 s.231-232)  Därför kan vi säga att utbildningsgrad är 
en påverkande faktor gällande att placera sin premiepension utifrån vår undersökning.  

 

                                 Figur 33      Figur 34 

Ovan korsar vi frågan om respondenterna har placerat sin premiepension med om de privat 
sparar i aktier eller fonder samt om de har privat pensionssparande. Den vänstra bilden 
kännetecknas av att samtliga sparar privat i aktier eller fonder. När vi tittar på ja kolumnen där 
de också pensionssparar privat ser vi att en övervägande del av dem har placerat sin 
premiepension. Engtröm och Vestergren bevisar i sin artikel om investeringsbeteende att när 
individen är aktiv på den finansiella markanden så ökar incitamenten att placera sin pension 
och därmed även premiepensionen. (Engström&Vestergren, 2003 s.231-232) Utifrån våra 
resultat så kan vi se att det är ett starkt samband för de som har ett privatpensionssparande och 
placerar i aktier eller fonder med om de har placerat sin premiepension. Detta beror på att de 
som sparar privat i aktier eller pension är medveten om hur ting ter sig på den finansiella 
marknaden. Detta resulterar då att de känner en ökad säkerhet vilket gör att när de ställs inför 
valet att placera sin premiepension eller inte så är det väl medveten om hur det finansiella 
systemet är uppbyggt samt hur det fungerar. Vilket leder till att de individer då mer troligt är 
aktiv i premiepensionen. Theory of reasoned behaviour beskriver att det är viktigt att 
individer kan tyda fördelar med att engagera sig i ett beteende, för då är det större chans att de 
aktivt deltar i ett beteende.(Marcketti&Shelley, 2009 s.328) De individer som placerar sitt 
kapital privat har således större chans att se vilka fördelar som kan vara förknippade med att 
aktivt placera och detta leder till att chansen ökar till att engagera sig och bli aktiv i 
premiepensionssparandet.  
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Den andra figuren där respondenterna inte sparar privat i aktier eller fonder, samt inte privat 
pensionsparar ser vi en markant skillnad jämför med den vänstra figuren. Vi kan där se att 
övervägande del som inte placerar kapital på den finansiella marknaden  inte är aktiv och 
placerar sin premiepension. Som vi tidigare nämnt att det är viktigt att investeraren känner 
igen sig på den finansiellla marknaden för att bli aktiv, ser vi att detta stämmer även när 
motsatsen bevisas. Dessa individer känner troligtvis en större osäkerhet på grund av att de inte 
sparar privat och därmed inte känner igen instrument på finansiella marknaden. 
(Engström&Vestergren, 2003 s.231-232)Där teorin TRA(Theory of reasoned behaviour) 
beskriver hur viktigt det är att se vilka fördelar ett beteende kan skapa hos individen, så är 
chansen relativt liten att de skall kunna se vilka fördelar ett aktivt premiepensionsval kan 
skapa då de inte är aktiv i sitt privata sparande.  

Sammanfattningsvis anser vi att vi fått våra samband bekräftade genom att det varit en tydlig 
skillnad på resultaten beroende på olika sociala och personliga influenser, fram för allt då det 
gäller tidigare kännedom om den finansiella marknaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Avsnittet slutsatser utgår från syftet och målet är att belysa betydande faktorer som 

framkommit i studien.  Vi kommer här att diskutera de faktorer som påverkar människorna i 

Örnsköldsvik när det gäller valet att placera sin premiepension, för att kunna besvara vår 

problemformulering; vad är orsaken till att inte fler är aktiva i sitt premiepensionssparande? 

Vi avser också att komma med

aktiva premiepensionssparare.
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7.1 Slutsatser 
Vår avsikt med undersökningen har varit att undersöka vilka faktorer som avgör om individer 
är aktiva eller inte i premiepensionssparandet, samt att undersöka attityder och kunskapsnivå 
gentemot premiepensionssparande och pension i allmänhet. Genom att undersöka hur olika 
faktorer så som ålder och utbildning påverkar premiepensionsspararna har vi kunnat kartlägga 
de vanligaste orsakerna till att inte fler är aktiva pensionssparare. 

För att uppnå syftet och för att kunna svara på problemformuleringen har vi valt att utgå från 
två skilda perspektiv, dels har vi fokuserat på premiepensionsmyndigheten för att se om de 
sköter sina uppgifter att administrera premiepensionssystemet och att informera och utbilda på 
ett tillfredställande sätt. Vi har även utgått från privatpersoner när vi undersökt vilka orsaker 
som ligger bakom ett aktivt premiepensionssparande.  

Genom vårt empiri/analys avsnitt har vi lyckats plocka fram vad vi anser är de mest 
bidragande orsakerna till att inte fler är aktiva i sitt premiepensionssparande och det är 
följande orsaker; 

1. Det finns för mycket fonder att välja bland 
2. Det finns för lite information 
3. Det upplevs som besvärligt att placera sin premiepension 
4. Bristande kunskap 

1. Att det finns för många fonder att välja bland har starkt stöd både inom teori ramen och i 
vår studie. De som beslutar sig för att försöka förbättra sin framtida pension genom att placera 
den möts av en otrolig mängd fonder, i dagsläget uppgår dessa till över 700 stycken. I dagens 
samhälle ställs vi som vi tidigare har nämnt inför en mängd valmöjligheter. Vi tror att 
premiepensionen och pensioner i allmänhet prioriteras bort på grund av att dessa inte är någon 
kostnad som privatpersoner själva kan påverka och därmed minska. De allra flesta har idag 
möjligheten att välja bland olika abonnemangsavtal där de genom att söka information om de 
aktörer som finns därmed kan sänka sin nutida kostnad. Exempelvis så jämförs elbolag med 
varandra där ofta det billigare alternativet väljs på grund av att det finns pengar att tjäna för 
konsumenten. Premiepensionen tror vi inte upplevs på samma sätt för att den betalas in 
automatisk genom den inkomst som erhålls genom sin sysselsättning. De konsumenter som 
gör aktiva val inom premiepensionen kommer inte att omedelbart se hur mycket de kan tjäna 
genom att vara aktiv på samma sätt som att jämföra elbolag. Vi tror att detta är en stor orsak 
till att fler inte gör aktiva val, de lägger större fokus på att spara pengar som kan användas till 
konsumtion eller sparande idag mot den typ av sparande som inte påverkar dem förrän flera år 
senare. Teorin om information overload visar att valmöjligheter kan skapa förvirring om 
alternativen är för många och även en försämrad beslutskvalité.(Speier et al, 1999 s, 338) Med 
stöd av detta så kan vi tydligt se att över 700 fonder att välja bland onekligen inte är det 
optimala alternativet för PPM. Utifrån de svar vi erhållit ser vi att våra respondenter 
instämmer i detta och är en bidragande orsak till att fler inte gör ett aktivt val i 
premiepensionen. Vi tror att en minskning eller en förenkling av fondutbudet leder till att 
konsumenterna upplever valet som mindre problematiskt och därmed ökar chansen till aktiva 
placerare. Ett förslag som vi tycker att premiepensionsmyndigheten bör anamma är att sätta 
ihop färdiga portföljer som mäts efter risknivå. Valmöjligheterna minskar därmed och fler bör 
därför enligt information overload göra aktiva val i premiepensionen. 
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2. Vi anser egentligen att för lite information är fel definition på denna orsak, dock så uppger 
de som deltagit i studien att så är fallet. Vi skulle istället kunna sträcka oss så långt att vi 
påstår att det finns för mycket information. Problemet för premiepensionsmyndigheten är att 
de inte når ut med den information de önskar till den stora massan premiepensionssparare. Det 
beror på flera orsaker, en orsak är att vi när vi matas med för mycket information istället 
tenderar att bli passiva på grund av att vi upplever att det kommer bli för krävande att kunna 
ta till oss all information på ett tillfredsställande sätt. En annan orsak är att informationen är 
för invecklad för att alla ska kunna ta den till sig på ett riktigt sätt, vilket också leder oss in på 
nästa problem när det gäller att nå ut med informationen. Hur mottaglig är spararen är för den 
information som levereras? Vi ser det som att alla individer är olika mottaglig för information 
beroende på personens bakgrund. Beroende på vilken kunskapsnivå individen besitter 
kommer den att uppfatta informationen olika, här spelar ålder, utbildning och framförallt 
tidigare bekantskap med den finansiella marknaden in. Därför måste informationen anpassas 
efter mottagaren. Den som redan är insatt och besitter stor kunskap om till exempel 
fondsparande kommer att själv söka mer information om den anser att så fordras, eftersom 
personen är medveten om vad den kan tjäna på beteendet.     

Oberoende av tidigare kunskapsnivå anser vi att PPM för att inte riskera att all information 
går pensionsspararna förbi måste bli bättre på att väcka intresse. Vi menar att det absolut 
viktigaste för PPM i deras kamp för aktivare premiepensionssparare är att de blir bättre på att 
upplysa om fördelarna med att vara aktiv och på så sätt väcka ett större intresse att ta del av 
den information som finns tillgänglig. Utifrån vår undersökning är det speciellt viktigt att de 
blir bättre på att väcka intresse bland yngre pensionssparare där pensionen är något som ligger 
långt fram i tiden.  

3. För att göra ett aktivt val med att placera sin premiepension så anser vi att det krävs en hel 
del förkunskaper. Premiepensionsvalet är uppbyggt så att individer själva skall införskaffa sig 
kunskap och därefter placera sina premiepensionspengar i någon av alla de fonder som finns 
inom systemet. Detta är något vi ser som problematiskt. Systemet innebär att kunskaper om 
aktier, fonder, risknivåer med mera är grundläggande begrepp som mer eller mindre krävs att 
individerna är införstådda med för att klara av att aktivt välja på ett tillfredsställande sätt. De 
allra flesta av våra respondenter ansåg att möjligheten att placera premiepensionen var 
besvärligt. Vi tror att detta är för att de allra flesta inser att det krävs en stor mängd 
informationssökning innan de kan göra ett tillfredställande val.  

Vi är medvetna om att det finns en enkel lösning på premiepensionsvalet som innebär att 
individerna anlitar en fondförvaltare som sköter deras premiepension. Det vi där ställer oss 
frågande till är att dessa fondförvaltare då tar ut en avgift som över en längre tid kommer att 
påverka deras premiepension. Utöver förvaltningsavgiften så tillkommer också avgiften för de 
fonder som de har i premiepensionen. Dessa till synes små avgifter kommer som vi tidigare 
nämnt med hjälp av ränta-på-ränta principen att påverka premiepensionen i allra högsta 
grad.(De Ridder, 2002 s.19) En nackdel med att låta en förvaltare sköta premiepension är den 
att individen själv inte vet om de väljer fonder de tjänar bäst pengar på eller om de väljer 
fonder utifrån den enskildes preferenser. När en fondförvaltare tillåts att sköta förvaltningen 
så har individen sämre kontroll över exempelvis avgifter. 

Gällande det fysiska valet att placera premiepension så anser flera att det är för besvärligt. De 
har för dålig insikt i hur valet går till och avstår därför att göra det. För att fler skall bli aktiv 
och aktivt välja så anser vi att PPM bör göra systemet enklare att förstå samt lättare att 
genomföra det faktiska valet. 
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4. Genom vår studie har vi kommit fram till att den enskilt största orsaken till att inte fler 
pensionssparare är aktiva i sitt premiepensionssparande är bristande kunskap. Orsakerna som 
vi diskuterat hänger alla ihop, att det upplevs som besvärligt och att det finns för lite 
information kan bero på bristande kunskap eller så kan den bristande kunskapen bero på att 
systemet är för besvärligt och att det finns för lite information att tillgå. Pensionsspararna har i 
alla fall för dåliga kunskaper om pensioner men var brister då kunskapen och inom vilka 
områden är det egentligen det krävs kunskap? För att bara genomföra en placering i säg krävs 
inte så stora förkunskaper, dock så uppstår det problem för många redan här. När vi sedan ser 
på kunskapskravet utifrån en person som ska kunna vara aktiv och känna sig tillfreds med de 
placeringar vi gör, krävs det rätt stor kunskap. Inte bara den direkt kopplade kunskapen om 
vilka fonder och aktier som är bra att välja, utan det förutsätter också stora förkunskaper. 
Innan du börjar med att till exempel fundera på vilka fonder du ska placera i bör du redan 
besitta kunskaper om hur aktier och fonder fungerar, hur du hanterar internet, hur det går att 
hantera risker på den finansiella marknaden med mera. Vi menar att detta är en starkt 
bidragande orsak till att många sparare uppfattar det så besvärligt att placera 
premiepensionen, allt för många har för dåliga förkunskaper för att förstå hur systemet 
fungerar.    

En annan orsak till att inte kunskapsnivån är högre är att det i Sverige är lite tabu att prata 
privatekonomi och vi har i vår studie sett att pensionssparande är något som diskuteras väldigt 
sällan. Vi menar att om det skulle vara vanligare med diskussioner rörande pension skulle fler 
uppmärksammas om vad de skulle kunna tjäna på att skaffa sig mer kunskap och på så vis bli 
aktivare.  

När det gäller kunskapen direkt kopplad till premiepensionen är den näst största 
informationskällan enligt vår undersökning banken, vilket inte kan betraktas som en neutral 
informationsgivare eftersom de är vinstdrivande företag som antagligen informerar om 
pensionssparande för att få spararen att placera pengar de kan ta ut en avgift på. 

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att 
tänka. / (Livet.se citat av Albert Einstein)  

Slutligen anser vi att det skulle vara väldigt svårt att lösa problemet med att så många anser 
sig besitta för lite kunskap i ämnet endast genom att ge mer information. Mot den bakgrunden 
att vi helt enkelt anser systemet vara för avancerat för de utan tidigare erfarenhet av den 
finansiella marknaden. Istället menar vi att de bör möta pensionsspararna halvägs genom att 
sänka kunskapskravet och helt enkelt förenkla systemet. Det är inte alltid bättre bara för att 
det finns mer att välja bland, speciellt inte när det är så svårt att veta vad du bör välja. Gör vi 
inte det så måste kunskapsnivån hos spararna höjas, vilket premiepensionsmyndigheten haft 
som målsättning sedan införandet för ca 10 år sedan. De har inte lyckats när 71,6 procent 
uppger i vår undersökning att de anser sig besitta för lite kunskap om sin pension. Eftersom 
alla arbetande människor i Sverige tar del av pensionssystemet bör det också vara utformat på 
ett sätt så att alla kan utnyttja det, på det sätt som det är tänkt att fungera. När det sedan gäller 
att höja kunskapsnivån anser vi att det bör ske på flera plan inte bara genom PPM utan vi 
anser att det skulle behöva mera utbildning om sparande redan i grundskolan för att på så vis 
höja förkunskaperna. Sammanfattningsvis skulle vi vilja uppmana PPM att förenkla systemet, 
satsa mer på att väcka spararnas intresse för premiepensionsvalet och slutligen lägga mer 
fokus mot de unga spararna, då de är de som har mest att tjäna men minst kunskap utifrån vår 
studie.  
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För att förtydliga och slutligen besvara vår problemformulering; vad är orsakerna till att inte 
fler är aktiva i sitt premiepensionssparande, argumenterar vi följande.  

� En orsak är att premiepensionen upplevs för besvärlig.  Majoriteten vet inte hur de ska 
gå till väga föra att genomföra ett premiepensionsval. 

 

� Den största orsaken till att inte fler är aktiva beror enligt vår studie på bristande 
kunskap. Vi anser att det ställs för stora krav på individens förkunskap för att kunna 
hantera systemet.   
 

� Den sista orsaken till att inte fler är aktiva anser vi beror på att informationen inte är 
tillräckligt anpassad mot konsumenten.   
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8.1 Validitet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som är avsett att mäta. (Dahmström, 2000 s.263) 
Inom ramen för validitet ryms olika validitetsbegrepp; begreppsvaliditet, intern validitet, 
extern validitet samt ekologisk validitet. Med begreppsvaliditet menas att om ett begrepp 
verkligen visar det som begreppet avser att visa. (Bryman&Bell, 2005 s.48) Vi anser att vår 
begreppsvaliditet är hög då vi ställer frågor som mer eller mindre är vår problemformulering, 
detta gör att de begrepp som vi utformade i vår enkät inte uppfattas på något annat sätt än vad 
vi avser. Den interna validiteten ämnar att se om korsningarna i variablerna är hållbara eller 
ej.(Bryman&Bell, 2005 s.49) Här anser vi att det är svårt att säga om det verkligen är de 
variabler som påverkar andra variabler eller inte. Vi har under tiden vi korsat olika variabler 
varit noggranna med att ställa upp de variabler som vi tror påverkar andra variabler. Extern 
validitet betyder huruvida undersöknings resultaten kan generaliseras eller inte. 
(Bryman&Bell, 2005 s.49) När vi valde hur vårt urval skulle se ut bestämde vi oss för att 
använda oss av ett bekvämlighetsurval. För att vi gjorde det så kan vi därmed inte generalisera 
våra slutsatser. Däremot anser vi att vi fick en bra spridning mellan kön och åldrar, men vi 
kan inte generalisera våra resultat och därmed har vi inte en hög extern validitet. Den sista 
typen av validitet är ekologisk validitet. För att uppnå en hög ekologisk validitet krävs det 
forskaren ställer frågor eller delar ut enkäter i normala situationer. (Bryman&Bell, 2005 s.50) 
Vi delade ut våra enkäter på individers arbetsplats, vi anser det är vanliga situationer då de 
allra flesta tillbringar flera timmar per dag på sin arbetsplats. Detta gör att vi anser att vår 
ekologiska validitet är hög.  

När vi skapade vår enkät hade vi hela tiden vår problemformulering i tanken. Vi hade en 
naturlig ordningsföljd på våra frågor och då vi fick svar på samtliga frågor av samtliga 
respondenter anser vi att vi har lyckas att vara tydliga när vi ställde frågorna. Vi anser att vår 
validitet i vår undersökning har varit hög, men enligt Bryman och Bell så kan en 
undersökning om den inte är reliabel inte heller vara valid. (Bryman&Bell, 2005 s.99) 

8.2 Reliabilitet 

För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att resultaten från en undersökning blir densamma 
om undersökningen görs om, eller om någon annan forskare gör om undersökningen. Det vill 
säga att inga tillfälliga förutsättningar skall påverka resultaten ur 
undersökningen.(Bryman&Bell, 2005 s.48) Reliabilitet är att ting mäts på ett tillförlitligt 
sätt.(Patel&Davidsson, 2003 s.98) Vi tror om vår undersökning skulle göras om skulle 
resultaten bli likvärdiga med de resultat vi erhållit. Detta för att våra respondenter har kunnat 
fylla i våra enkäter i god ro och därför tror vi inte att några tillfälliga förutsättningar påverkat 
resultaten. Däremot så tror vi i och med att vår undersökning är gjord under tiden 
premiepensionspengarna placerats på börsen, så har premiepensionen fått ett ökat fokus och 
kan därmed ha gjort att fler privatpersoner sett över sin pension.(Di.se) Vi anser därför att det 
är svårt att bedöma om vår reliabilitet varit hög eller låg. Någonstans däremellan tror vi att 
svaret ligger. 

Vi författare har i vårt metod avsnitt tydligt förklarat hur vårt tillvägagångssätt har varit under 
studien, därmed anser vi att en replikation av vår undersökning bör vara 
möjlig.(Bryman&Bell, 2005 s.48) 
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9.6 Bilagor 

9.6.1 Bilaga 1 Statistik från PPM.nu 

2005-2008 

   2005  2006  2007  2008  

Antal nya pensionssparare  117 000  113 604  132 327  163 000  

Insatta pengar för befintliga sparare (nya 

pensionsrätter)  

24 mdkr  25 mdkr  27 mdkr  27 mdkr  

Insatta pengar för nya sparare (första val)  138 mnkr  147 mnkr  180 mnkr  239 mnkr  

Aktiva val, nya spararare  8%  8%  1,7%  1,6%  

Summa att placera i första valet i 

genomsnitt  
1 180 kr  1 294 kr  1 370 kr  1470 kr  

Fondernas årsutveckling i genomsnitt (PPM-

index)  
30%  12%  5,6%  -34,5%  

Premiesparfondens årsutveckling  25%  10%  4,7%  -36,2%  

Antal fondbyten totalt  1 283 690  1 783 634  2 555 077  3 160 000  

Antal samtal till kundservice  106 329  115 409  125 820  128 714  

Antal inloggningar på personligt konto  12 581 182  17 553 784  27 629 577  30 407 578  

Antal pensionärer per den 31 december  278 624  383 053  448 685  558 293  

Antal överföringar av pensionsrätter  6 838  6 987  7 632  7 789  

Antal fonder per den 31 december  727  780  785  773  

Antal fondförvaltare  83  84  86  83  

Innehållet faktagranskades 2009-01-23  

Sidan uppdaterades 2009-01-23 

https://secure.ppm.nu/StatistikOmPPM.html 20091119 16:02 
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9.6.2 Bilaga 2 Enkäten 
 

Vad är orsaken till att inte fler gör aktiva val i PPM? 

 

Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet vid Umeåuniversitet. Vi skriver just nu 
en C-uppsats om pensioner med fokus på premiepensionsvalet. 

I en stor studie utförd av PPM visade det sig att väldigt få pensionssparare aktivt placerar sin 
premiepension. Vi vill genom vår undersökning ta reda på orsakerna till att så få personer är 
aktiva i sitt premiepensionssparande, samt undersöka om vi får samma resultat i 
Örnsköldsviksområdet.  

Vi riktar vår enkätundersökning mot personer som är yrkesamma i Örnsköldsvik. 

Enkäterna är helt frivilliga att svara på, men vi författare skulle vara djupt tacksamma om du 
skulle ta dig tid att svara på vår enkät. 

Vi vill också upplysa dig om att alla svar behandlas konfidentiellt samt att alla deltagare 
kommer förbli anonyma i enkätundersökningen.  

 

 

TACK FÖR ATT DU SVARAR PÅ VÅR ENKÄT 

Christoffer Lindmark och Fredrik Boström 
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Enkätfrågor 

Kryssa det alternativ som stämmer 

1. Kön 

Man   

Kvinna   
 
2. Ålder 

16-30   

31-40   

41-55   

56 och äldre    
 
3. Boendesituation 

Enmanshushåll  

Tvåmanshushåll  

Tre eller fler   
 
4. Utbildning (Kryssa senast avklarad utbildning)  

Högstadiet   

Gymnasiet   

Universitet/Högskola  
 
 
5. Sparar du privat i aktier och/eller fonder? 

Ja   Nej   

 

6. Har du privat pensionssparande? 

Ja   Nej   

 

7. Tror du att du behöver vara aktiv i ditt pensionssparande för att få en bra pension? 

Ja   Nej  
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Kryssa för det alternativ som stämmer överens 

8. Hur ofta funderar du på din pension? 

Mer än en gång i veckan   

En gång i veckan   

En gång i månaden   

En gång per år   

Tänker inte på min pension  

  

9. När har du planerat att gå i pension? 

Före 65    

65    

Efter 65    

10. Hur har du fått information kring premiepensionssparande?  
(Flera alternativ kan väljas, kryssa för de som stämmer) 

Bank    

Omgivningen   

Orange kuvertet    

Sökt information själv   

Reklam    

Har ej fått information   

 
11. Det finns 779 fonder att välja bland i ppm valet, anser du att det är för många? 

Ja    Nej   Vet ej  
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12. Hur ställer du dig till följande påståenden om pension? 

 
 På följande påståenden skall du ringa in det alternativ som stämmer överens med din åsikt 
där 6 står för ”håller helt med” och 1 står för ”håller inte alls med” 
 
Jag anser att det är viktigt att ha kunskap om min pension 

6 5 4 3 2 1 

  

Jag anser att jag har för lite kunskap om min pension 

6 5 4 3 2 1 

 

Jag har viktigare saker att tänka på än min pension 

6 5 4 3 2 1 

 

Jag tänker arbeta hela mitt liv så jag behöver inte vara orolig för min pension 

6 5 4 3 2 1 

 

Jag diskuterar ofta pension med andra 

6 5 4 3 2 1 

 

Jag behöver inte tänka på min pension därför att jag har andra typer av sparande som 
tryggar min framtid  

6 5 4 3 2 1 

 

Jag anser att det finns tillräckligt med information kring PPM-valet 

6 5 4 3 2 1 

 

Jag vet hur jag skall gå tillväga för att göra PPM-valet 

6 5 4 3 2 1 
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13. Vad anser du om det faktum att du kan placera din premiepension? 

Bra   

Ser det som en möjlighet  

Besvärligt   

Bättre andra bestämmer  

Ingen åsikt   

14. Har du placerat din premiepension? 

Ja    Svara ej på fråga 16         Vet ej  Svara ej på fråga 15 

Nej  Svara ej på fråga 15   

(Flera alternativ kan väljas, kryssa för de som stämmer) 

15. Vad var det som fick dig att placera din premiepension?  

Insåg att det kunde göra stor skillnad  

Påtryckningar från min omgivning  

Information från ekonomisk rådgivare  

Reklam    

Andra orsaker   

 
16. Vad är orsaken till att du inte gör ett aktivt val med din premiepension? 

Bristande kunskap   

Tidsbrist    

Pension ligger för långt fram i tiden  

Inte intresserad   

Andra orsaker   

 

Tack för din medverkan! 


