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Sammanfattning 

  
Alla individer som har arbetat och bott i Sverige omfattas av premiepensionen. Det innebär att 
individer i Sverige som betalar skatt tvingas till ett ställningstagande på den finansiella 
marknaden. 
  
Många individer saknar kunskap om finansiell planering för att kunna fatta genomtänkta 
ekonomiska beslut för premiepensionen. Många sparare är av den anledningen i behov av hjälp 
och stöd, samt individanpassad information om finansiell planering. Under de senaste åren har 
konkurrensen inom den finansiella tjänstesektorn varit ett omdebatterat ämne. På grund av att 
kritik har riktats mot finansiella tjänster i anknytning till premiepensionen, saknar individer 
förtroende för den finansiella tjänstesektorn. Bristen på förtroende och komplexiteten i tjänsterna 
bidrar till att individer som saknar finansiella kunskaper, har sämre förutsättningar att lyckas med 
sitt pensionssparande. 
  
Tidigare studier har undersökt konsumenters beteenden vid köp av finansiella tjänster, där 
deltagandet i den finansiella marknaden inte varit påtvingat. Vid beaktande av den problematik 
som finns inom premiepensionen finns ett behov av fortsatt forskning inom området. 
  
Studien bygger på en konsumentbeteendemodell som försöker klassificera beteenden vid köp av 
finansiella tjänster.  I denna studie är avsikten att genom en kvalitativ studie i form av intervjuer 
med sex respondenter, studera individers beteenden vid placering, bland de som har gjort ett 
aktivt val av fonder till sin premiepension. Således kan beteenden jämföras hos personer som 
tvingats till ett ställningstagande på den finansiella marknaden, gentemot de som frivilligt har 
valt att ta del av marknaden. 
  
Syftet med studien är att skapa förståelse för pensionsspararnas beteenden vid valet av fonder för 
placering av premiepensionen, genom att kategorisera dem utifrån modellen. Avsikten är att 
därigenom bidra med nya kunskaper och insikter som en språngbräda för vidare diskussion kring 
premiepensionen, och den problematik som råder kring premiepensionssystemet.  
  
Forskningsresultaten visar att två av respondenterna bör betraktas utifrån kategorin ”Rational-
Active”, ytterligare två av respondenterna bör betraktas utifrån kategorin “Relational-
Dependent”. Mer intressant att beakta är de övriga respondenterna, deras beteenden enligt 
modellen kan kategoriseras mellan ”Repeat-Passive” och ”Relational-Dependent”. 
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1. Inledning 

______________________________________________________________________________ 
  
Inledningen har för avsikt att introducera läsaren i uppsatsens problembakgrund för att ge en 
bild av studiens valda problemformulering. Fortsättningsvis presenteras syfte och avgränsningar 
som sedan avslutas med definitioner. 
______________________________________________________________________________ 
  
Det nuvarande pensionssystemet består av olika delar, allmän pension, tjänstepension och 
eventuellt privat pensionssparande (Pensionsmyndigheten a, 2014). Pensionsmyndigheten 
ansvarar för den allmänna pensionen som utgörs av en statlig del (Pensionsmyndigheten a, 
2014). Två och en halv procent av den allmänna pensionen går till det som kallas 
premiepensionen (Pensionsmyndigheten a, 2014). Premiepensionen är den del av den allmänna 
pensionen som varje individ själv kan påverka genom att placera pengarna i fonder 
(Pensionsmyndigheten f, 2014). Att pensionssystemet inbegriper en del utav pensionen som 
lägger all finansiell risk på enskilda sparare har väckt många debatter. Det finns både de som är 
för och de som är motståndare, till ett pensionssystem där alla har olika förutsättningar att lyckas 
med sin placering av premiepensionen. I denna studie är avsikten att studera individers 
beteenden vid placering, bland de som har gjort ett aktivt val av fonder till sin premiepension. 
Avsikten är inte att bidra med en generalisering för alla premiepensionssparare i Sverige, studien 
fokuserar istället på att skapa förståelse för ett begränsat antal individers beteenden. Avsikt är att 
tillföra ny kunskap för vidare diskussion kring premiepensionen, varpå en kvalitativ studie har 
tillämpats. 
 

1.1 Problembakgrund 

 
Sparande via de finansiella marknaderna innebär ett ökat risktagande för konsumenten 
(Bäckström, 2004, s. 104). Konjunkturen och det allmänna ränteläget bidrar till att värdet på 
aktier, obligationer och fonder fluktuerar, vilket innebär att det finns en osäkerhet huruvida 
kapitalet behålls oförändrat, samt hur stor avkastningen blir (Bäckström, 2004, s. 104). 
  
Inspektionen för socialförsäkringar skriver i en rapport från 2012 att finansiell planering inför 
pensionen är komplicerad och tvingar hushållen att fatta ekonomiska beslut (isf, 2012:14, s. 5). 
Det förutsätter att spararna har kunskaper som hjälper dem att göra prognoser om hur de 
finansiella marknaderna kommer att utvecklas (isf, 2012:14, s. 5). Många individer har 
kunskapsluckor om grundläggande finansiella begrepp som avgift, risk, avkastning och 
prognosränta (isf, 2012:14, s. 87). Individer som har begränsade finansiella kunskaper planerar 
mindre inför pensionen och lyckas därmed sämre med sin planering (isf, 2012:14, s. 87). 
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Sveriges Radio (SR, 2011) har publicerat en artikel där experter i pensionsfrågor ger ett 
oroväckande perspektiv på det nuvarande pensionssystemet. Enligt experterna kräver systemet 
att spararna har ett aktivt intresse och engagemang i den framtida pensionen, som baseras på 
kunskap om de alternativ som finns på den finansiella marknaden världen över (SR, 2011). 
Hundratusentals svenskar riskerar att bli fattigpensionärer på grund av otillräckliga kunskaper 
och bristande engagemang (SR, 2011). Engström och Westerberg (2003) menar att individer som 
aktivt valt att placera sin pension innan de pensioneras, har blivit uppmuntrade av det svenska 
systemet (Engström & Westerberg, 2003, s. 226). Alla individer har dock inte den kunskapen 
som krävs för att kunna fatta beslut kring placering på egen hand (Engström & Westerberg, 
2003, s. 226). Människors fria val bygger på att de har kunskap och information om vad de olika 
valen innebär, men alla kan inte ha specialkunskaper om riskhantering och finansiell teori 
(Bäckström, 2004, s. 105). Alla individer har dessutom inte möjlighet att skaffa den kunskap som 
krävs för att kunna tolka informationen (Bäckström, 2004, s. 105). Bristen på kunskap om 
finansiell planering är således inte enbart en fråga om intresse och engagemang (isf, 2012:14, s. 
89-90). 
  
Att pensionssparare saknar nödvändig information och kunskap för att kunna fatta genomtänkta 
ekonomiska och finansiella beslut, innebär att många sparare är i behov av bland annat 
individanpassad information samt oberoende och objektiv rådgivning (isf, 2012:14, s. 89-90). Att 
hjälpa konsumenter att identifiera och förstå sina risker är en väsentlig uppgift och något som 
behöver utvecklas inom det finansiella systemet (Bäckström, 2004, s. 106). En möjlighet är att ge 
stöd till konsumenterna med hjälp och support för finansiell planering, bland annat med råd kring 
vilka fonder som bör väljas i det statliga premiepensionssystemet (Bäckström, 2004, s. 107). 
  
Konkurrensverket (kkv, 2013, s. 19) har redovisat en rapport om konkurrensen på den finansiella 
tjänstemarknaden i Sverige. En väl fungerande konkurrens mellan aktörerna inom den finansiella 
tjänstesektorn stimulerar marknaden och bidrar till teknisk utveckling och effektivisering, som 
kan bidra till tjänster med hög kvalité och låga priser (kkv, 2013, s. 19). Därför är det av stor vikt 
att den finansiella tjänstesektorn fungerar och är effektiv (kkv, 2013, s. 19). Den finansiella 
tjänstesektorn förändras kontinuerligt till följd av avregleringar och utvecklingen av ny teknik 
(kkv, 2013, s. 19). Det leder till att nya tjänster och distributionssystem utvecklas och förändrar 
förhållandena på marknaden (kkv, 2013, s. 19). Trots det finns det indikationer om att 
marknaden inte fungerar effektivt (kkv, 2013, s. 20). Enligt rapporten från Konkurrensverket 
(kkv, 2013, s. 20) är det sällsynt att konsumenter byter fondbolag efter att de har gjort ett första 
val, även om de kan ha placerat sin premiepension på ett antal olika fonder. Den relativt låga 
kundrörligheten beror på begränsat engagemang och bristande kunskaper kring finansiella 
tjänster på grund av dess komplexitet, vilket påverkar konsumenters möjlighet att göra rationella 
val (kkv, 2013, s. 20-21). 
  
Det nuvarande pensionssystemet som infördes år 1999, har tillsammans med utvecklingen av 
tekniken skapat en marknad för företag som erbjuder finansiella tjänster kring premiepensioner 
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(kkv, 2013, s. 23). Under de senaste åren har konkurrensen inom den finansiella tjänstesektorn 
varit ett omdebatterat ämne, och kritik har riktats mot fondmarknaden efterhand som marknaden 
för dessa aktörer har vuxit (kkv, 2013, s. 21). Bank- och finanstjänster beskrivs i rapporten av 
Konkurrensverket som en av de marknader som konsumenter saknar mest tilltro till (kkv, 2013, 
s. 22). Joel Dahlberg, författare till boken ”Pensionsbluffen”, har kritiserat företag som erbjuder 

finansiella tjänster för premiepensionen, samt deras aggressiva försäljningsmetoder där 
drivkraften är provision i slutet på varje avslutad affär (Dahlberg, 2013, s. 134). 
  
Öppenhet gentemot kunder beskrivs som en ledstjärna för att de ska återfå ett högt förtroende för 
pensionsbolagen (Bäckström, 2004, s. 89, 114). 
  
Sammanfattningsvis innebär det att många individer saknar information och kunskap om 
finansiell planering, för att kunna fatta genomtänkta ekonomiska beslut inför sitt sparande av 
premiepensionen. Det finns ett behov av organisationer som erbjuder finansiella tjänster som är 
anpassade efter individernas efterfrågan. På grund av den kritik som har riktats mot fondbolag i 
anknytning till premiepensionen, saknar individer förtroende för den finansiella sektorn. Bristen 
på förtroende och komplexiteten i tjänsterna bidrar till att individer som saknar finansiella 
kunskaper har sämre förutsättningar att lyckas med sitt premiepensionssparande. 
 

1.1.1 Bakgrund till det reformerade pensionssystemet 
 
Enligt Pensionsmyndigheten (2014) är den allmänna pensionen ett reformerat system som trädde 
i kraft år 1999 (Pensionsmyndigheten d, 2014). Det gamla ATP-systemet infördes 1960 och 
baserades på att man ville skapa ett obligatoriskt tjänstepensionssystem som grundades i 
inkomstbortfallsprincipen (Pensionsmyndigheten d, 2014). Pensionen betraktades för första 
gången som uppskjuten lön för utfört arbete och inte som ett bidrag (Pensionsmyndigheten d, 
2014). Systemet bestod av tre delar, en grundpension och en folkpension som var lika för alla, 
samt en inkomstgrundad tilläggspension ATP (Pensionsmyndigheten d, 2014). Bakgrunden till 
det reformerade systemet beror på att ATP-systemet inte var anpassat till den ökande 
livslängden, det saknade dessutom koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen 
(Pensionsmyndigheten d, 2014). Stora påfrestningar på systemet var en konsekvens när 
medellivslängden ökade kraftigt och den ekonomiska tillväxten saktade in i slutet på 1900-talet 
(Pensionsmyndigheten d, 2014). Systemet var inte finansiellt stabilt och krävde därför en 
omarbetning som ledde till dagens allmänna pensionssystem (Pensionsmyndigheten d, 2014). 
 

1.1.2 Analysverktyg 
 
Beckett et. al (2000) har presenterat en modell som försöker klassificera konsumentbeteenden 
vid köp av finansiella tjänster. Studien bygger på två delar, till en början utvecklas modellen 
”Consumer behaviour matrix and delivery channels”, för att därefter användas som ett 

analysverktyg i en kvalitativ studie om konsumenters beteenden vid köp av finansiella tjänster 
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(Beckett et. al, 2000, s. 15, s. 22). Avsikten i denna studie är att använda modellen som ett 
analysverktyg, i en kvalitativ studie om pensionssparares beteenden vid valet av fonder för 
placering av premiepensionen.  
 
Fördelen med modellen som Beckett et. al (2000) har presenterat är att den tar hänsyn till 
konsumenternas engagemang och självförtroende vid köp av finansiella tjänster (Beckett et. al, 
2000, s. 15, s. 17). Modellen bygger på en kombination av litteratur inom ekonomi, 
konsumentbeteenden, och psykologiska. Genom att föra samman dessa litteraturområden skapas 
idealiska beteenden som kan appliceras på köp inom finansiella tjänster (Beckett et. al, 2000, s. 
15, s. 17). Syftet är att skapa förståelse för konsumenters beteenden och på så sätt bidra med 
insikter som kan leda till ökad kundlojalitet och lönsamhet, för leverantörer av finansiella tjänster 
(Beckett et. al, 2000, s. 15).  
  
Modellen bygger på fyra olika karaktärer som beskriver idealiska typer i form av beteenden vid 
konsumtion av finansiella tjänster (Beckett et. al, 2000, s. 16). Beteendena beror på vilken grad 
av engagemang och självförtroende som konsumenten känner inför tjänsten som tillhandahålls 
(Beckett et. al, 2000, s. 16). Modellen innefattar även en tredje dimension som beskriver valet av 
distributionskanaler som konsumenter föredrar att använda inom varje kategori i modellen 
(Beckett et. al, 2000, s. 22). 
  
Distributionskanal är ett led som används för att sälja en produkt eller en tjänst från producent till 
slutlig konsument. Det finns ett samband mellan valet av distributionskanal och konsumenternas 
beteende i beslutssituationen kring finansiella tjänster (Beckett et. al, 2000, s. 22). Valet av 
distributionskanal beror på vilken grad av personlig kontakt med de finansiella leverantörer som 
konsumenten föredrar (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
  
Beckett et. al (2000) har utfört en studie på den brittiska befolkningen, där de har samlat 
individer från olika städer i Storbritannien (Beckett et. al, 2000, s. 18). Modellen har använts för 
att analysera konsumenters beteenden vid köp av finansiella tjänster, och därefter kategoriserat 
dem utifrån de olika beteendena (Beckett et. al, 2000, s. 15). De idealiska typerna i form av 
beteenden benämns i denna studie kategorier. Utifrån kategorierna i modellen kan finansiella 
organisationer utforma distributionskanaler och strategier som är anpassade efter 
konsumenternas beteenden (Beckett et. al, 2000, s. 15). 
  
Beckett et. al (2000) har inte fokuserat på något område inom den finansiella tjänstesektorn, de 
har studerat konsumentbeteenden i anknytning till finansiella tjänster i allmänhet. Bland annat 
har konsumenternas beteenden i förhållande till deras affärsbanker och försäkringsbolag 
studerats (Beckett et. al, 2000, s. 23). De konsumenter som Beckett et. al (2000) har studerat i 
förhållande till finansiella tjänster, är konsumenter som själva har valt att vara delaktiga i den 
finansiella marknaden. 
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Alla individer som har arbetat och bott i Sverige omfattas av den allmänna pensionen och 
därigenom av premiepensionen (Pensionsmyndigheten a, 2014). Det innebär att individer i 
Sverige som betalar skatt tvingas till ett ställningstagande på den finansiella marknaden, där de 
kan välja att vara passiva, aktiva eller anlita en finansiell tjänst för placering av premiepensionen 
(se definitioner). Det påtvingade ställningstagandet för spararna skapar ett intresse hos oss som 
författare, kring vilka likheter respektive skillnader som finns mellan premiepensionssparare och 
konsumenter där ställningstagandet inte varit påtvingat. Vid beaktande av den problematik som 
finns inom premiepensionen finns ett behov av fortsatt forskning inom området. 
  
I denna studie är avsikten att studera individers beteenden vid placering, bland de som har gjort 
ett aktivt val av fonder till sin premiepension. Således kan beteenden jämföras hos personer som 
tvingats till ett ställningstagande på den finansiella marknaden, gentemot de som frivilligt har 
valt att ta del av marknaden.  
 

1.2 Problemformulering 

  
Som det framkommer i problembakgrunden saknar många individer kunskap om finansiell 
planering. På grund av den kritik som har riktats mot fondbolag i anknytning till 
premiepensionen, saknar individer förtroende för den finansiella sektorn. Det bidrar till att 
individer som saknar finansiella kunskaper har sämre förutsättningar att lyckas med sitt 
premiepensionssparande. Samtidigt har inte tidigare studier beaktat konsumenters beteenden där 
ett ställningstagande på den finansiella marknaden varit påtvingat. Av den anledningen finns ett 
behov av att studera området närmare, varpå följande frågeställning har formulerats: 
 

- Hur förhåller sig pensionssparare som har gjort ett aktivt val av fonder vid placering av 
premiepensionen, till konsumentbeteendemodellen “Consumer behaviour matrix and 
delivery channels”? 

  

1.3 Syfte 

 
Avsikten är att skapa förståelse för individers beteenden vid placering, bland de som har gjort ett 
aktivt val av fonder till sin premiepension, genom att kategorisera dem utifrån en 
konsumentbeteendemodell. Syftet med studien är att bidra med nya kunskaper och insikter som 
kan utgöra en språngbräda för vidare diskussion kring premiepensionen och den problematik 
som råder kring premiepensionssystemet.  
 

1.4 Studiens potentiella bidrag 

 
Studien kan eventuellt användas som ett kompletterande underlag vid diskussioner kring den 
problematik som råder inom premiepensionen. Det kan bidra till att fondbolag och finansiella 
tjänster i anknytning till premiepensionen kan utforma strategier och distributionskanaler utifrån 
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konsumenternas behov och efterfrågan. Avsikten är att tillföra kunskaper som i längden kan 
bidra till att lösa problematiken med bristande finansiella kunskaper och förtroendeproblem inom 
den finansiella sektorn, så att alla individer har samma förutsättningar att lyckas med sitt 
sparande av premiepensionen. 

 
1.5 Avgränsningar 

 
Studien har avgränsats till Sverige med hänsyn till att uppbyggnaden av pensionssystem skiljer 
sig åt mellan olika länder. Vidare har en avgränsning skett till sex stycken respondenter, med 
hänsyn till att studien inte har för avsikten att bidra med någon generalisering. 
 

Konsumenter inom premiepensionen kan delas in i tre grupper, konsumenter som är passiva, 
aktiva och konsumenter som har anlitat en extern finansiell tjänst (se definitioner). Eftersom 
premiepensionen utgör ett stort och brett område, har studien avgränsats till individer som har 
gjort ett aktivt val av fonder till sin premiepension. 
 
Studier har visat att åldern 40 är avgörande för konsumenters beteenden kring finansiell 
planering inför pensionen, vid den åldern ser individer över sitt sparande inför pensionen 
(Rickwood & White, 2007, s. 149). Med detta i beaktande har ytterligare en avgränsning till 
ålderspannet 50 till 65 år skett, med hänsyn till den begränsade omfattningen i tid. 
 

1.6 Definitioner 

  
Pensionssystemet 
  
Enligt Pensionsmyndigheten (2014) består pensionen av olika delar, allmän pension, 
tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Den allmänna pensionen är den statliga 
pension och den del som Pensionsmyndigheten ansvarar för (Pensionsmyndigheten a, 2014). 
Den allmänna pensionen grundas på inkomster du betalar skatt för, det gäller även inkomster 
som exempelvis arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning 
(Pensionsmyndigheten a, 2014). Alla som har arbetet och bott i Sverige får allmän pension 
(Pensionsmyndigheten a, 2014). Av den pensionsgrundande inkomsten avsätts varje år 18,5 
procent till den allmänna pensionen, 16 procent går till inkomstpensionen medan resterande två 
och en halv procent går till premiepensionen (Pensionsmyndigheten a, 2014). Den som har haft 
låg eller ingen inkomst alls får något som kallas garantipension (Pensionsmyndigheten a, 2014). 
Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på det belopp som varje år sätts av till den 
allmänna pensionen (Pensionsmyndigheten f, 2014). Premiepensionen är den del av den 
allmänna pensionen som varje individ själv kan påverka genom att placera pengarna i fonder 
(Pensionsmyndigheten f, 2014). Storleken på premiepension beror delvis på hur mycket som 
betalats in och delvis på hur de fonder som valts har utvecklats (Pensionsmyndigheten b, 2014). 
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Passiva premiepensionssparare 
  
Om inget aktivt val av premiepension görs placeras pengarna i förvaltningsalternativet AP7 Såfa 
(Pensionsmyndigheten c, 2014). AP7 Såfa är en aktie- och räntebaserad portfölj 
(Pensionsmyndigheten g, 2014). Aktierna finns i en global aktiefond, det innebär att 
placeringarna sprids över hela världen för att minska påverkan av enskilda marknader 
(Pensionsmyndigheten g, 2014). Dessa individer benämns som passiva på grund av att de inte 
har gjort några aktiva val av fonder för placeringen av premiepensionen. 
 

Premiepensionssparare som har anlitat en extern finansiell tjänst 
  
Under denna kategori ingår individer som har anlitat en finansiell organisation som i något 
avseende bidrar med kunskap och information gällande konsumentens premiepension. Enligt 
Nationalencyklopedin är finansiella tjänster en sammanfattande benämning på olika slags 
tjänster av finansiell natur (Nationalencyklopedin, 2014). Vi syftar här på rådgivare och externa 
förvaltare i anknytning till premiepensionen. 
 

Aktiva premiepensionssparare 
  
Premiepensionssparare har möjlighet att skapa egna värdepappersportföljer med upp till fem 
fonder bestående av aktier och räntepapper (Pensionsmyndigheten b, 2014). Spararna har 
möjlighet att välja bland 800 olika fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg (isf, 2012:16, s. 
15). Dessa individer benämns som aktiva med hänsyn till att de någon gång har gjort ett aktivt 
val av placering i fonder till sin premiepension. 
 
Fondbolagen tar ut en avgift för att förvalta och administrera fonden, som betalas av de som 
sparar i fonden (Pensionsmyndigheten e, 2014). Avgiften varierar mellan olika fonder, och höga 
fondavgifter kan innebära sämre värdeutveckling för dig som sparar (Pensionsmyndigheten e, 
2014). En fond med en årlig avgift på exempelvis en halv procent minskar pensionsbehållningen 
med 15 procent (Pensionsmyndigheten e, 2014). Att placera premiepensionen i olika fonder 
innebär indirekt att individen utför ett finansiellt köp. Köpet skiljer sig från de sparare som har 
anlitat en extern finansiell tjänst, där spararna utöver avgifterna till fondbolaget även betalar för 
själva rådgivningen eller förvaltningen av premiepensionen. Denna studie har avgränsats till 
aktiva premiepensionssparare.  
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2. Metod 

______________________________________________________________________________ 
  
Metoddelen har för avsikt att i detalj presentera tillvägagångssättet i studien. Syftet är att 
möjliggöra replikation och evaluering. Avsnittet är uppdelat i två sektioner, den inledande delen 
redogör för grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som är relaterade till denna studie. 
Den andra delen redogör för vilken metodik som har används vid genomförandet. Vidare går 
avsnittet igenom källkritik, där en kritisk granskning av källmaterial. 
______________________________________________________________________________ 
  

2.1 Kunskapssyn 

  
Det finns skillnader i forskning i termer av epistemologi och ontologi. Ontologi handlar om läran 
om vad som existerar, ”vad som finns”. Termen omfattas av två ståndpunkter som benämns 

objektivism och konstruktionism. Den huvudsakliga skillnaden beror på om naturen och sociala 
ting kan uppfattas som objektiva enheter, som innehar en yttre verklighet för de sociala 
aktörerna. Eller om naturen och sociala ting ska betraktas som konstruktioner som bygger på 
aktörernas uppfattningar och handlingar (Bryman, 2011, s. 35). 
  
Objektivism innebär att sociala händelser och deras betydelse är oberoende av sociala aktörer, 
deras existens påverkas inte av aktörerna (Bryman, 2011, s. 36). 
  
Konstruktionism innebär att verkligheten är skapad av sociala varelser, sociala händelser skapas 
via socialt samspel och befinner sig i ständig revidering (Bryman, 2011, s. 37). 
  
Avsikten med studien är att skapa förståelse för pensionssparares beteenden vid placering av 
premiepensionen, syftet är att skapa förståelse för deras värderingar och de bakomliggande 
faktorer som de baserar sina åsikter på. För att få en grundlig förståelse för individernas 
beteenden krävs det ett tolkande perspektiv av oss som författare, vilket snarare leder oss till en 
konstruktionistisk ståndpunkt än en objektivistisk ståndpunkt.  
 
Konsumentbeteendet i anknytning till premiepensionen i Sverige kan uppfattas som en social 
konstruktion. Den finansiella planeringen inför premiepensionen är komplicerad och förutsätter 
att spararna har finansiella kunskaper, som ska hjälpa dem att göra prognoser om hur de 
finansiella marknaderna kommer att utvecklas (isf, 2012:14, s. 87-89). Utbildning, erfarenheter, 
ny teknik och fler valmöjligheter är exempel på faktorer till följd av det sociala samspelet mellan 
människor, som påverkar konsumenters beteenden kring premiepensionen och bidrar till att 
beteendet förändras kontinuerligt. Det överensstämmer med konstruktionismens synsätt, som 
menar att den sociala verkligheten konstrueras genom det sociala samspelet och är under ständig 
revidering (Bryman, 2011, s. 39). 
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Epistemologi handlar om vad som betraktas som kunskap inom ett ämnesområde och omfattas 
av två huvudsakliga ståndpunkter. Dessa benämns positivism och interpretativism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
En viktig fråga i samband med detta är om den sociala verkligheten kan studeras utifrån 
naturvetenskapen (Bryman, 2011, s. 29). Hermeneutik är en term som uppkommer i samband 
med interpretavism och kan beskrivas som motsatsen till positivism (Bryman, 2011, s. 32). 
Positivism är den ståndpunkt som innebär att det är viktigt att följa naturvetenskapens synsätt, 
medan interpretavism är en ståndpunkt som bygger på förståelse och tolkning av människors 
handlingar (Bryman, 2011, s. 29 och 32). 
  
Studien grundar sig Hermeneutiken, avsikten är att skapa förståelse för människors beteende och 
deras handlingar kring premiepensionen. Till skillnad från positivismen som fokuserar på en 
förklaring av mänskligt beteende (Bryman, 2011, s. 30). I likhet med Beckett et. al (2000, s. 18) 
har en kvalitativ studie genomförts för att analysera människors konsumentbeteenden i 
anknytning till premiepensionen. Det kräver att vi som forskare lyckas tolka innebörden av 
respondenternas sociala handlingar, vilket är förenligt med Hermeneutiken (Bryman, 2011, s. 
32). Vi betraktar det som en vetenskap som innefattar krav på förståelse och tolkning av 
respondenternas beteenden och handlingar likt hermeneutiken. Till skillnad från positivismen 
som ställer krav på att vetenskapen är värderingsfri (Bryman, 2011, s. 30). Genom att studera 
människors beteenden kräver det en forskningsansats som speglar det som är speciellt för 
människor (Bryman, 2011, s. 32). 
  
Utifrån konsumentbeteendemodellen kan kvalitativ data användas för att analysera olika 
konsumenters beteenden vid konsumtion av finansiella tjänster, och därefter kategorisera in dem 
utifrån modellen (Beckett et. al, 2000, s. 15). 
  

2.2 Angreppssätt 
  
Förhållandet mellan teori och praktik benämns deduktivt och induktivt angreppssätt, i studien har 
ett deduktivt angreppssätt tillämpats. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från 
befintlig teori och den egna kunskapen inom ett visst område, samt härleder hypoteser eller 
frågeställningar som därefter besvaras genom en empirisk granskning (Bryman, 2011, s. 26). 
Studien inleddes med att studera befintlig teori inom det valda ämnesområdet premiepension och 
konsumentbeteenden. Utifrån teorierna utformades en frågeställning som besvaras genom en 
kvalitativ datainsamling och en empirisk granskning. 
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Tabell 1. Med utgångspunkt i Bryman (2011) har vi utformat en förtydligande tabell över vårt 
metodval (Bryman, 2011, s. 40). 
  

  Kvalitativ studie 

Kunskapsteoretisk inriktning Tolkningsperspektivet 
(Hermeneutik/interpretativism) 

Ontologisk inriktning Kan uppfattas som en social konstruktion 

Angreppssätt Deduktivt angreppssätt 

   

2.3 Urval 
  
I studien har ett målinriktat urval av respondenter använts, det innebär att det skett ett icke-
sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 392). De respondenter som valts ut ska vara relevanta för att 
få större förståelse för sociala förhållanden (Bryman, 2011, s. 392). Avsikten är inte att välja 
respondenter till intervjuerna på slumpmässigt sätt, utan att fokusera på den målgrupp som är 
lämpligast för studiens område och dess huvudsakliga forskningsfråga. Vid urvalet av 
respondenter, eftersträvas att de på ett relativt säkert sätt täcker den variation som uppstår i 
urvalsprovet som sedan utgör resultatet (Bryman, 2011, s. 392). Urvalet ska skilja sig från 
varandra kring olika kännetecken och egenskaper som är viktig för studien (Bryman, 2011, s. 
392). Till viss del har även ett bekvämlighetsurval tillämpats i det avseendet att vi författare är 
bosatta i Umeå, studiens genomförande, samt valet av respondenter, har av den anledningen 
begränsats till Umeå. Det stämmer överens med Brymans (2011) beskrivning av ett 
bekvämlighetsurval, där urvalet är mer lätt att nå men på ett tillfälligt sätt (Bryman, 2011, s. 
392). De respondenter som valdes ut till studien hade ett krav om att uppfylla vissa kriterier för 
undersökningen, i det avseendet betraktas urvalet trots begräsningen till Umeåstad som målstyrt. 
  
Det finns två olika exempel på målstyrda urval, vilka är snöbollsurval och teoretiskt urval 
(Bryman, 2011, s. 392). I studien har teoretiskt urval tillämpats, avsikten är att hitta kategorier 
och egenskaper som på ett gemensamt sätt ska ingå i en teori (Bryman, 2011, s. 394). 
  
I det andra urvalet som tillämpades i studien, valdes målpopulationen “aktiva 

premiepensionssparare” ut, där individerna på egen hand har valt fonder för placering av 

premiepensionen. Målpopulationen kan betraktas som mer relevant utifrån den modell som 
studien bygger på (Beckett et. al, 2000, s. 23). De premiepensionssparare som är passiva, kan 
direkt kategoriseras i “No Purchase” enligt modellen (Beckett et. al, 2000, s. 23). Det beror på att 

de inte har genomfört några finansiella köp alls. En undersökning av den passiva målgruppen 
skulle innebära att studien tappar sitt syfte, då studien har för avsikt att undersöka vilken kategori 
konsumenterna ingår under. Det kommer att beskrivas mer utförligt i teoriavsnittet. 
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Att genomföra en studie där respondenterna har anlitat en extern finansiell tjänst till sin 
premiepension prioriterades inte heller lika högt. De personerna har med stor sannolikhet sökt sig 
till en finansiell organisation på grund av att de anser att de antingen saknar kunskaper att på 
egen hand placera premiepensionen, eller på grund av att de inte har tid eller intresse. Att 
respondenterna i studien utgörs av aktiva premiepensionssparare är intressant ur det perspektiv 
som beskrivs i inledningen, många individer saknar finansiella kunskaper och förtroende för den 
finansiella tjänstesektorn, trots att de kan vara i behov av en sådan tjänst I anknytning till 
premiepensionen. I det avseendet fann vi det mer relevant att studera individer som på egen hand 
placerar premiepensionen i fonder. 
 

Studier visar att det finns skillnader kring pensionssparandet mellan män och kvinnor (Bajtelsmit 
et. al, 1999, s 9). På grund av begränsat med tid kommer studien inte att genomföras ur ett 
genusperspektiv, det skulle krävas en betydligt mer omfattande undersökning. Därför anser vi att 
det inte är relevant att uppge antalet män och kvinnor som deltagit i studien. Urvalet har skett så 
att respondenterna ska passa studiens huvudsakliga område, de har gjort ett aktivt val av fonder 
för placering av premiepensionen, samt uppfyller kriterierna för ålderspannet. För att finna 
respondenter som uppfyllde kriterierna för studien, tillfrågades män och kvinnor på en 
organisation I Umeå. Organisationen valdes ut till följd av att sannolikheten att finna personer 
som uppfyllde kriterierna angående ålder där förväntades vara stor. De respondenter som 
tillfrågades valdes ut på ett tillfälligt sätt, vilket även det kan betraktas som ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 392). Respondenterna uppfyllde dock de kriterier som är 
aktuella för studien, i det avseendet har ett målstyrt urval tillämpats. 
 
Det som utgör ett problem för forskaren vid kvalitativa studier är att till en början veta hur 
många personer som bör intervjuas, då det är överväganden från teori som styr urvalet (Bryman, 
2011, s. 436). Vidare menar Bryman att det är svårt att veta hur många intervjupersoner som 
krävs för att uppnå teoretisk mättnad (Bryman, 2011, s. 436). På grund av begränsat med tid 
ansåg vi att det var nödvändigt att limitera studien till sex stycken respondenter för att inte orsaka 
tidsbrist. Sex respondenter upplevdes även som ett tillräckligt underlag för att analysera och 
besvara problemformuleringen i studien. 
 

Studier har visat att åldern 40 är avgörande för konsumenters beteenden kring finansiell 
planering inför pensionen, vid åldern 40 ser individer över sitt sparande inför pensionen 
(Rickwood & White, 2007, s. 149). Med hänsyn till den bakgrunden och att studien limiterats till 
sex stycken respondenter, valdes en målpopulation ut i åldern 50 till 65 år, som har gjort ett 
aktivt val av fonder för placering av premiepensionen. De är alla relativt nära pensionsåldern, 
vilket innebär att de utgör en attraktiv målgrupp för studien. Vi känner till att studien skulle ge 
ett bredare perspektiv om en större variation av respondenter deltagit i undersökningen, där fler 
individer av mer varierande ålder och bakgrund utgjorde målpopulationen. För att möjliggöra ett 
sådant urval hade fler respondenter varit nödvändigt. Avsikten är inte att bidra med en 
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generalisering för alla premiepensionssparare i Sverige. Studien har för avsikt att undersöka hur 
beteendet ter sig hos konsumenter som aktivt placerar premiepensionen i fonder, hos 
respondenter i åldern 50-65 år. Med hänsyn till det upplever vi att respondenterna utgör ett 
tillfredställande underlag för studiens ändamål. 
 

2.4 Datainsamlingsinstrument 

  
2.4.1 Insamling av information 
  
Studien utformades från information om det svenska pensionssystemet, som sedan utmynnade i 
ett fokus på premiepensionen. Premiepensionen kräver att spararna har kunskaper om finansiell 
planering inför pensionen för att kunna fatta genomtänka ekonomiska beslut, om hur 
premiepensionen bäst bör placeras i olika fondalternativ. Kunskaper om finansiell planering 
innebär att spararna känner till finansiella begrepp och utifrån offentlig information kan förutspå 
hur de finansiella marknaderna kommer att utvecklas (isf, 2012:14, s. 88). Premiepensionen 
innebär ett påtvingat deltagande i den finansiella marknaden för alla som har bott och arbetat i 
Sverige. Det påtvingade deltagandet och kravet på finansiella kunskaper, att kontinuerligt vara 
aktiv och ha intresse för finansmarknaden, skapade nyfikenhet om individers beteende i 
anknytning till premiepensionen hos oss som författare. 
   
2.4.2 Tillvägagångssätt 
  
Till en början skulle studien fokusera på målgruppen som har valt att anlita en finansiell tjänst till 
premiepensionen, för att studera individernas beteenden och incitament kring deras val. Redan i 
ett tidigt skede fanns ett intresse över konsumenters beteenden kring köp av finansiella tjänster i 
anknytning till premiepensionen.  För att finna respondenter till studien skickades förfrågningar 
ut till ansvarig inom 14 organisationer via mejl. I mejlet uppgavs att respondenter söktes till 
studien, samt de kriterier som efterlystes hos respondenterna. En förfrågan till de ansvariga om 
att vidarebefordra informationen till medarbetare på organisationen fanns med. Av de 14 
organisationer som kontaktades svarade fyra att de skulle vidarebefordra mejlet. Ingen av 
medarbetarna på organisationerna visade intresse. Eftersom att mejlkontakt inte gav önskat 
resultat, tillfrågades män och kvinnor slumpmässigt om de ville delta i en intervju för studien. 
Det visade sig att nästan ingen av de tillfrågade hade anlitat en finansiell tjänst i anknytning till 
premiepension. I samband med det upptäckte vi modellen av Beckett et. al (2000), det 
medverkade till beslutet att ändra fokus till premiepensionssparare som är aktiva. Män och 
kvinnor i åldern 50 till 65 år tillfrågades för att finna den målpopulationen. 
  
Umeå universitetsbiblioteks söktjänst har främst använts vid insamling av vetenskaplig data. 
Genom sökande och studerande av olika vetenskapliga artiklar bygger slutligen teoriavsnittet på 
en studie utförd av Beckett et. al (2000). Den finns publicerad på hemsidan Emeraldinsight 
(www.emeraldinsight.com), där har fler studier med likhet till Beckett et. al (2000) funnits. 

http://www.emeraldinsight.com/
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 Tabell 2. Tillvägagångssätt vid insamling av vetenskaplig data. 
  

Sökord Träffar Resurstyp 

consumer behaviour financial 
services 

73 887 Vetenskapliga artiklar 
Fulltext 

consumer choice distribution 
channels 

20 059 Vetenskapliga artiklar 
Fulltext 

swedish pension system 4233 Vetenskapliga artiklar 
Fulltext 

decision making complex 
service/ 

Ämne: decision making 

247 209/ 
2 

Vetenskapliga artiklar 
Fulltext 

   
 2.4.3. Intervjuer 
  
En kvalitativ studie i form av intervjuer har genomförts för att samla in data till empirin. Valet 
baseras på den studie Beckett et. al (2000, s. 18) har utfört, där en kvalitativ studie i form av 
diskussioner i fokusgrupper ligger till grund för studiens resultat. Insamling av data i form av 
intervjuer ger förståelse för respondenternas beteende vid konsumtion av finansiella tjänster i 
anknytning till premiepensionen. Intervjuerna uppskattades ta trettio minuter, de flesta av 
intervjuerna höll tidsramen. Tiden varierade beroroende på hur välinformerad respondenterna var 
inom området, samt vilken grad av intresse de har.  Resultatet av intervjuerna varierar från 
person till person, till följd av att respondenterna har olika bakgrunder (Bryman, 2011, s. 392), 
vilket valet av att använda ett målstyrt urval bygger på. 
  
Intervjuerna är till viss del standardiserade intervjuer och till viss del semistrukturerade 
intervjuer. Standardiserade intervjuer innebär att huvudfrågor utformades i förväg, till ett så 
kallat frågeschema (Bryman, 2011, s. 203). Syftet med frågeschemat är att få svar på liknande 
frågor från samtliga intervjuer, samt att ta upp det som är centralt för studien på ett genomtänkt 
och grundligt sätt (Bryman, 2011, s. 203). Metoden möjliggör en sammanställning av 
intervjuerna där respondenterna gett likvärdiga svar (Bryman, 2011, s. 203). 
  
Semistrukturerade intervjuer innebär att frågornas ordningsföljd kan variera och att ytterligare 
uppföljningsfrågor tillkommit (Bryman, 2011, s. 206). Det bidrar till att samtalet med 
respondenterna blir mer naturligt och personen kan i viss mån själv styra ordningen på intervjun 
(Bryman, 2011, s. 206). Punkterna i frågeschemat är till viss del sammanflätade med varandra, 
det gör att frågorna upplevs mer naturliga att ställa vid tillfället som de kommer upp, istället för 
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att avvakta ordningsföljden på frågeschemat. Avsikten med intervjuerna är att få respondenternas 
syn på finansiella tjänster i samband med premiepensionen. 
  
Vid intervjutillfället ansvarade en författare för att ställa frågor, medan den andra antecknade och 
bidrog med följdfrågor. Syftet var att skapa struktur och underlätta hanteringen av intervjun. Alla 
intervjuerna har, med respondentens medgivande, spelats in för att tydligare kunna tolka och 
analysera data. Avsikten med att spela in är att öka trovärdighet samt äktheten i empirin. 
Respondenterna kan bli obekväma och agera annorlunda när de vet att intervjun spelas in, av den 
anledningen har intervjuerna skett i miljöer som respondenterna själva har fått välja och känner 
sig trygga i. Vi upplever inte att respondenterna har blivit påverkade i något negativt avseende, 
eller att oönskade effekter tillkommit till följd av att de har spelats in. 
  
Samtliga respondenter som har deltagit i studien har behandlats på ett konfidentiellt sätt, syftet är 
inte att peka ut enskilda personer kring sitt val angående premiepensionen. Deltagandet är helt 
frivilligt och all data som samlas in är enbart till för studiens ändamål, vilket respondenterna har 
informerats om. Respondenterna har verifierat sin intervju i en sammanställd form efter 
transkribering. 
 
Tabell 3. Sammanställning i tid av intervjuerna. 
  

Intervju Person Tid 

Person 1 28 min 

Person 2 23 min 

Person 3 32min 

Person 4 22 min 

Person 5 25 min 

Person 6 20 min 

   
2.4.4 Utformning av frågeschema 
  
Frågeschemat utformades efter konsumentbeteendemodellen som Beckett et. al (2000, s. 23) har 
presenterat. Modellen beskriver fyra kategorier i form av konsumentbeteenden. Respondenterna 
kommer att kategoriseras utifrån dessa beteenden beroende på vilken grad av engagemang de har 
i placeringen av premiepensionen, och i vilken grad de känner självförtroende för placering i 
samband med premiepensionen. De kommer även kategoriseras utifrån vilken nivå av kontakt de 
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föredrar med den finansiella organisationen. Dessa tre faktorer var centrala vid utformning av 
frågeschemat.  
 
Schemat har delats in i fem sektioner i anknytning till engagemang, självförtroende och valet av 
distributionskanaler för att skapa förståelse för respondenternas beteenden. Första sektionen 
handlar om respondenternas uppfattning och kunskap om pensionssystemet i Sverige. Andra 
sektionen handlar om respondenternas involvering i sparandet, samt nivån av finansiella 
kunskaper. Tredje sektionen handlar om respondenternas uppfattning om finansiella 
organisationer. Fjärde sektionen handlar om distributionskanaler, det vill säga vilken nivå av 
kontakt respondenterna föredrar med finansiella organisationer i anknytning till placering av 
premiepensionen. Vid både initial kontakt med en finansiell organisation och vid uppdatering 
kring fonderna. Femte sektionen handlar om respondenternas beteenden i direkt anknytning till 
själva placeringen av premiepensionen, varför de har gjort ett aktivt val samt vad de baserar 
valen på. 
 
Sektionerna har för avsikt att skapa uppfattning om respondenternas delaktighet och kontroll vid 
placering av premiepension, med avsikt att kunna bestämma graden av engagemang. Samt vilken 
osäkerhet de upplever i utfallet och vilken komplexitet de upplever vid placering av 
premiepensionen.  Således kan en tolkning av respondenternas uppfattning om risk i samband 
med placeringen skapas, med avsikt att kunna bestämma graden av självförtroende. Sektionerna 
har även för avsikt att reda ut vilken distributionskanal som respondenterna föredrar. 
   
Frågorna i frågeschemat är till stor del sammanflätade med varandra, det innebär att när 
respondenterna svarar på vad de tycker om premiepensionssystemet kommer de oavsiktligen in 
på involvering och engagemang i premiepensionen. Med hänsyn till det upplever vi att antalet 
frågor i frågeschemat var tillfredsställande i förhållande till intervjutiden. Schemat bidrog till en 
genomgripande intervju inom området engagemang, självförtroende och nivå av kontakt med 
finansiella organisationer. 
 
Vid det tillfälle som frågeschemat utformades och då intervjuerna genomfördes, särskilde vi inte 
externa finansiella tjänster åt från finansiella köp i form av placering i fonder av aktiva 
premiepensionssparare. Av den anledningen används begreppet “finansiell tjänst” genomgående 

i frågeschemat som ett samlingsbegrepp för båda typerna av finansiella köp. Eftersom att studien 
har koncentrerats kring aktiva premiepensionssparare är innehållet i intervjuerna koncentrerade 
kring respondenternas beteenden vid placering i fonder.  
  
2.4.5 Process av intervjuerna till empiri 
  
Intervjuerna har transkriberats direkt efter intervjutillfällena. Därefter har en 
respondentvalidering genomförts, det innebär att de transkriberade intervjuerna har skickats till 
respondenterna för att de ska få möjlighet att bekräfta transkriberingen av intervjuerna (Bryman, 
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2011, s. 353). Syftet är att försäkra oss om att resultatet överensstämmer med respondenternas 
uppfattningar samt öka trovärdigheten i studien (Bryman, 2011, s. 353). Upplägget av empirin är 
i likhet med frågeschemat baserat på de centrala faktorer som enligt Beckett et. al (2000) är 
avgörande för konsumenternas beteenden. Utifrån de tre faktorerna har vi utformat underrubriker 
för att på ett överskådligt sätt kunna sammanställa och jämföra respondenternas svar. Dessa 
underrubriker motsvarar olika beteenden hos människan, engagemang och förtroende, samt 
respondenternas uppfattning om distributionskanaler. 
  
Efter att ha samlat in data sammanställdes denna genom att utforska och tolka åsikter som 
respondenterna uttryckt under intervjutillfällena, som var relevant för studiens syfte och 
frågeställning. Sammanställningen bearbetades till ett resultat i form av tabeller och förklarande 
text. I texten beskrivs de olikheter eller likheter som finns bland respondenterna under varje 
underrubrik. Tabeller har utformats för att läsaren på ett tydligare tillvägagångssätt ska få en 
översikt över respondenternas uppfattning kring de olika huvudområdena. Avsikten med att 
kontinuerligt citera respondenterna i den löpande texten är att förklara och argumentera för hur 
tankesättet kring sammanställningen har sett ut. 
 

2.6 Källkritik 

  
Tillförlitlighet, auktoritet, innehåll, målgrupp och informationens omfattning har granskats i 
källorna, enligt de förslag som uppges på Umeå universitetsbiblioteks webbsida. Studier som har 
blivit fackligt granskade och publicerade har främst använts som källa eftersom de anses vara 
tillförlitliga. Ett flertal olika webbkällor har använts, där majoriteten är myndigheter i Sverige. 
Isf är en inspektion för socialförsäkringsområdet som blivit anlitade på uppdrag av regeringen. 
Källorna betraktas som trovärdiga eftersom att de har en auktoritet. Max Weber har använts som 
källa, vi har beaktat att de är från år 1969 och 1983. Webers forskning är aktuellt än idag, därför 
betraktas källan som tillförlitlig. På grund av att Webers forskning är oerhört omfattande och att 
det finns flera böcker som beskriver hans forskning, har vi använt andrahands källor som stöd för 
att kunna tolka informationen. 
  
Vid utformning av metoddelen har kurslitteratur varit stöd, det är tillförlitlig och aktuell 
information som uppdateras kontinuerligt. De andrahands källor som har använts kan ifrågasättas 
eftersom att förstahands källor alltid främst bör användas. Andrahands källor har använts i 
mycket begränsad omfattning, vi bedömer att information inte påverkar trovärdigheten i studien. 
Anledningen till att andrahands källor har använts är att två källor finns refererade i Beckett et. al 
(2000), vilka var nödvändiga att ta med. Dessa källor finns att beställa som böcker från ett 
mycket begränsat antal bibliotek i Sverige, på grund av den begränsade tidsramen för studien 
fanns inte möjlighet att tillgå böckerna. Med hänsyn till att Beckett et. al (2000) är en 
vetenskaplig artikel som blivit fackligt granskad anser vi att de andrahands källorna är 
tillförlitliga 
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3. Teori 
______________________________________________________________________________ 
  
Teoriavsnittet har för avsikt att ge läsaren förståelse för vad studien baseras på. En utförlig 
förklaring av konsumentbeteendemodellen kommer att ingå i avsnittet, för att ge läsaren en bild 
av studiens empiriska del. 
______________________________________________________________________________ 
 

3.1 Tidigare forskning - Konsumentbeteenden vid finansiell konsumtion 

  
Forskning om konsumentbeteenden vid konsumtion av finansiella tjänster bedrivs kontinuerligt, 
där olika faktorer som påverkar konsumenters beteenden studeras (Beckett et. al, 2000; Black et. 
al, 2002; Engström, 2003; Harrison et. al, 2005; Rickwood, 2007). Konsumenternas 
inköpsbeteende påverkas till stor del av vad för sorts finansiell produkt som inhandlas (Beckett 
et. al, 2000, s. 24). Även valet av distributionskanaler har visat sig ha stor inverkan på 
konsumenters beteenden (Beckett et. al, 2000, s. 24). Black et. al (2002) menar i likhet med 
Beckett et. al (2000) att det finns ett samband mellan konsumenternas beteenden, produkter, 
distributionskanaler och organisationer (Black et. al, 2002, s. 172). Valet av distributionskanal är 
viktigt att beakta för finansiella organisationer (Beckett et. al, 2000, s. 24; Black et. al, 2002, s. 
172). Enligt Beckett et. al (2000) medför utvecklingen av elektroniska distributionskanaler stor 
påverkan på processen av den finansiella tjänsten (Beckett et. al, 2000, s. 24). Andra faktorer 
som finansiella leverantörer bör lägga tyngd vid när de utformar sina strategier, är skapandet av 
förtroende och nära relationer (Beckett et. al, 2000, s. 24). Särskilt vid situationer som innefattar 
bindande överenskommelser (Beckett et. al, 2000, s. 24). 
  
I likhet med Beckett et. al (2000) menar Engström och Westerberg (2003) att individers olika 
karaktärer är relaterade till hur engagerade de är i pensionssystemet (Engström & Westerberg, 
2003, s. 244). Individer som har tidigare erfarenheter och är bekanta med de finansiella 
marknaderna är mer benägna att göra ett aktivt val av placering i fonder än andra personer, 
exempelvis personer med god ekonomi, hög utbildning och personer som arbetar inom den 
finansiella och kommunala sektorn (Engström & Westerberg, 2003, s. 243). Konsumenters 
kunskaper påverkar det finansiella beteendet, studier visar att finansiell utbildning kan öka 
engagemanget avsevärt (Engström, 2003, s. 244; Rickwood, 2007, s. 149). Engström och 
Westerberg (2003) påtalar vikten av att beslutsfattare bör förse personer med finansiell 
utbildning och information, när de lägger ansvar på enskilda personer om att fatta beslut som 
kommer att påverka deras framtida pension (Engström & Westerberg, 2003, s. 243). Rickwood 
och White (2007) har också påtalat vikten av att förse individer med finansiella kunskaper, de 
menar att konsumenter efterfrågar enkel information om relevanta tjänster inför 
pensionssparandet (Rickwood & White, 2007, s. 149). 
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Harrison et. al (2005) har också identifierat ett behov av effektiv informationsspridning bland 
konsumenter, både innan ett val inför pensionen sker och efteråt, för att konsumenterna ska hålla 
sig informerade om viktiga förändringar som sker (Harrison et. al, 2005, s. 18). Enligt Harrison 
et. al (2005) är beslut vid finansiella inköp i samband med pensionen varken fullständigt 
genomtänka eller rationella, besluten kännetecknas av komplexitet, förvirring och likgiltighet 
(Harrison et. al, 2005, s. 18). Konsumenters bristande förståelse och medvetenhet, samt deras 
begränsade sökaktiviteter innan ett val inför pensionen sker, påverkar deras sparande och den 
finansiella planeringen inför pensionen (Harrison et. al, 2005, s. 18). Konsumenter är av den 
anledningen i behov av finansiell rådgivning och vägledning för att förstå informationen, och för 
att få hjälp med att göra genomtänka val (Harrison et. al, 2005, s. 18). Faktorer att beakta är 
bristen på tillgänglig och tillförlitlig information, samt oviljan att använda sig av professionell 
rådgivning (Harrison et. al, 2005, s. 18). 
  
Rickwood & White (2007) har identifierat nio faktorer som påverkar konsumenters beslut vid 
inköp av finansiella tjänster kring pensionen (Rickwood & White, 2007, s. 149). Med viss likhet 
till Beckett et. al (2000) motsvaras dessa faktorer av graden av engagemang, behov och 
önskemål, familjens inflytande, marknadsförares inflytande, konkurrenskraftiga alternativ, 
finansiell risk, funktionell risk och psykologiska risker (Rickwood & White, 2007, s. 149). 
Äktenskap och åldern 40 är avgörande för konsumenternas beteende kring finansiell planering 
inför pensionen, dessa faktorer bidrar till att individer överväger alternativa utgifter och sitt 
beteende kring sparande (Rickwood & White, 2007, s. 149). Enligt Rickwood & White (2007) 
utgör familjen en särskilt trovärdig källa som värderas högre än vänner och professionella 
rådgivare inom finansiell planering (Rickwood & White, 2007, s. 149). 
  
Ekonomiska prioriteringar påverkar konsumentbeteendet kring pensionen, det finns många 
alternativ som värderas högre än att spara till pensionen, alternativ som bidrar till en ökad 
livskvalitet (Rickwood & White, 2007, s. 150). Konsumentens önskemål idag har för vana att 
åsidosätta vad som kan uppfattas som förnuftigt beslutsfattande kring pensionssparandet 
(Rickwood & White, 2007, s. 150). 
 

3.2 Teoretisk bakgrund 

  
Konsumentbeteendemodellen som Beckett et. al (2000) har presenterat och utvecklat bygger i 
huvudsak på Max Webers arbete kring hans utvecklade begrepp “ideal typer” (Beckett et. al, 

2000, s. 15).  Weber var en sociolog från Tyskland samt ekonom inom politiken (Weber, 1969, s. 
iii). Enligt Weber (1983) är ideal typen karakteristisk för kulturella och sociala vetenskaper, hans 
strävan var att dessa vetenskaper skulle bli objektiva vetenskaper (Weber, 1983, s. XXIV). 
Genom en renodling av olika synvinklar, och genom att under dessa införa en samling enskilda 
händelser som är mer eller mindre verkliga, till en enhetlig teoretisk konstruktion - skapas Ideal 
typen (Weber, 1983, s. XXIV). Att konstruera en ideal typ är i likhet med att avlägsna aspekter 
ur verkligheten, som väljs ut och framhävs på bekostnad av andra (Weber, 1983, s. XXIV). 



19 
 

  
Webers avsikt var att förstå det unika som finns i karaktärerna i den verklighet vi lever i (Weber, 
1969, s. 72).  Han ville förstå karaktärernas kulturella betydelse, samt deras relationers betydelse 
av enskilda händelser (Weber, 1969, s. 72). Med denna utgångspunkt utvecklade Weber 
begreppet “ideal typer”, han förklarar att ideal typen inte har någon verklig karaktär, utan ska 

betraktas som ett verktyg för att urskilja sociologiska händelser (Weber, 1969, 1983).  Ideal 
typen ska alltså betraktas som ett heuristiskt-, och kunskaps verktyg (Weber, 1983, s. XXV). Den 
förklarar inte verkligheten, utan genom avvikelser i verkligheten som kräver förklaringar, är den 
både hypotesgenererande och teorigenererande (Weber, 1983, s. XXV). Webers ideologi utgår i 
likhet med interpretativismen från ett tolkande perspektiv av en social handling (Bryman, 2011, 
s. 32). 
  
Enligt Antony Beckett et. al (2000) försökte Weber identifiera egenskaper som formade dessa 
“ideal typer” samt de underliggande faktorer som bestämmer konsumenternas beteenden i en viss 

miljö eller kontext (1949, refererad i Antony Beckett et. al 2000, s. 16). Det innebär att Weber 
försökte finna både förklaring till individers beteende, för att på så sätt kunna skapa förståelse för 
deras beteende. Ideal typerna i modellen ”consumer behaviour matrix and delivery channels” 

bygger därför på egenskaper som förklarar individers konsumentbeteende vid köp av finansiella 
tjänster (Beckett et. al, 2000, s. 16). Dessa egenskaper utgörs av graden av engagemang och 
självförtroende, samt vilken nivå av personlig kontakt som konsumenten föredrar (Beckett et. al, 
2000, s. 23) 
  
Beckett et. al (2000) har för avsikt att bidra med förståelse för konsumenters beteenden vid köp 
av finansiella tjänster, för att kunna förutse konsumenternas köpbeteende och agera strategiskt 
utifrån dessa insikter (Beckett et. al, 2000, s. 15). Avregleringar och ny teknik har skapat en 
konkurrensutsatt marknad inom den finansiella sektorn som har bidragit till att konsumenter är 
mer benägna att ändra sina köpbeteenden (Beckett et. al, 2000, s. 15). Finansiella leverantörer är 
mindre säkra på om deras kunder kommer fortsätta att vara lojala samt om de kommer kunna 
förlita sig på traditionella kundrelationer (Beckett et. al, 2000, s. 15). Syftet med studien var att 
genom förståelse för konsumenters beteenden, kunna bidra med insikter som leder till ökad 
kundlojalitet och lönsamhet för leverantörer av finansiella tjänster ur ett 
marknadsföringsperspektiv (Beckett et. al, 2000, s. 15). Beckett et. al (2000) har inte 
koncentrerat sig på något specifikt område inom den finansiella tjänstesektorn, de har studerat 
konsumentbeteendet kring finansiella tjänster i allmänhet. Beckett et. al (2000) har studerat 
konsumenters beteenden till finansiella tjänster, där varje individ själv har valt att vara en del 
utav den finansiella marknaden. Alla individer som arbetat och bott i Sverige omfattas av 
premiepensionen (Pensionsmyndigheten a, 2014). Premiepensionen tvingar därför individer i 
Sverige till ett ställningstagande på den finansiella marknaden. Beckett et. al (2000) har utfört 
studien i Storbritannien där pensionssystemet skiljer sig från det svenska pensionssystemet. 
Därmed finns det en anledning att bygga vidare på den studie Beckett et. al (2000) har utfört. 
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3.3 Consumer behaviour matrix and delivery channels 

  
Modellen beskriver fyra ideal typer i form av konsumentbeteenden som beskriver en 
kombination av konsumentens engagemang och upplevda osäkerhet, även definierat som 
konsumentens självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 16). En låg grad av självförtroende 
motsvaras av att konsumenten upplever en stor osäkerhet i den finansiella tjänsten, och vice 
versa (Beckett et. al, 2000, s. 17). Modellen innefattar även en tredje dimension, 
distributionskanaler, som beror på vilken grad av interaktion med en finansiell organisation som 
konsumenter föredrar (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
 
I vilken grad konsumenten engagerar sig bestäms av ett antal undergrupper, det vill säga graden 
av kontroll (Bateson 1989, refererad i Beckett et. al, 2000, s. 16), delaktighet och nivån av 
kontakt med den finansiella leverantören (Chase, 1978, s. 137). Beckett et. al (2000) har utifrån 
Shostack (1977) tolkat att graden av självförtroende beror på konsumentens uppfattning om risk 
(Beckett et. al, 2000, s. 16). Risken bestäms i sin tur av komplexiteten i tjänsten och osäkerheten 
i utfallet som förknippas med den (Beckett et. al, 2000, s. 16). Rickwood & White (2007) har i 
likhet med det identifierat risk som en avgörande faktor som påverkar konsumenters beteenden 
negativt eftersom att de får konsumenten att tveka, samt åta sig en mer omfattande 
informationssökning, eller att inte göra någonting förebyggande för att spara till pensionen 
(Rickwood & White, 2007, s. 150). Rickwood & White (2007) har identifierat tre riskfaktorer 
som är förknippande med sparandet inför pensionen, finansiella, funktionella och psykologiska 
risker (Rickwood & White, 2007, s. 150). 
  
Modellen innefattar en tredje dimension som beskriver valet av distributionskanaler som 
konsumenter föredrar att använda inom varje kategori i modellen (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
Det finns ett samband mellan valet av distributionskanal och konsumenternas beteende i 
beslutssituationen kring finansiella tjänster (Beckett et. al, 2000, s. 22). Valet av 
distributionskanal beror på vilken grad av personlig kontakt med den finansiella leverantören 
som konsumenten föredrar (Beckett et. al, 2000, s. 22). I modellen illustreras graden av personlig 
kontakt med den horisontella axeln ”electronic channel”, där ena änden av axeln avser 

helautomatiska elektroniska transaktioner medan andra änden avser ”face-to-face” eller 

mellanmänsklig kommunikation, som exempelvis telefon (Beckett et. al, 2000, s. 22). Alla fyra 
kategorier i form av konsumentbeteenden kommer att granskas, samt valet av 
distributionskanaler för varje kategori för att skapa förståelse för hur modellen är uppbyggd. 
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Figur 1. Consumer behaviour matrix and delivery channels. 
  

 
Källa: Beckett et. al, 2000, s. 23. 
  
3.3.1 Repeat-Passive 
  
I denna kategori visar konsumenten låga nivåer av engagemang, och de upplever inte den 
finansiella tjänsten som osäker vilket motsvaras av ett högt självförtroende i modellen (Beckett 
et. al, 2000, s. 22). Konsumenten utvecklar på ett strukturellt sätt ett mönster över vardagliga 
finansiella inköp, dessa tjänster är en nödvändighet men intresset eller involveringen i dessa 
typer av tjänster är begränsade (Beckett et. al, 2000, s. 23). Konsumenten beskrivs passiv i den 
meningen att de kommer att göra upprepade interaktioner utan att söka efter alternativ (Beckett 
et. al, 2000, s. 23). Konsumentens inköp tenderar att upprepas på grund av att tjänsten är en 
nödvändighet, samt på grund av begränsningar i konsumenters tankemönster (Beckett et. al, 
2000, s. 23). Konsumenterna kan kännetecknas som lojala, eftersom de trots nedgångar 
fortfarande konsumerar tjänsten (Beckett et. al, 2000, s. 23). 
  
Finansiella organisationer bör utforma sina strategier utifrån detta konsumentbeteende beroende 
på om organisationen är en ny aktör eller en befintlig aktör på marknaden (Beckett et. al, 2000, s. 
23). Nya aktörer måste försöka få konsumenterna att bryta sitt konsumentbeteendemönster, 
vilket gör att de går över till kategorin “Rational-Active” (Beckett et. al, 2000, s. 23). Befintliga 

aktörer på marknaden behåller sina konsumenter genom att försöka upprätthålla deras beteende i 
kategorin “Repeat-Passive” (Beckett et. al, 2000, s. 23). Genom förbättring av tjänster kan 
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befintliga aktörer behålla konsumenterna i kategorin ”Repeat-Passive”. Det är vanligt att 

konsumenterna inom kategorin använder varumärken och varumärkesidentiteter för att fastställa 
köpbeteende (Beckett et. al, 2000, s. 23). 
  
De efterfrågar distributionskanaler där bekvämligheten med en kort varaktighet och så lite 
kontakt som möjligt vid affärsuppgörelsen prioriteras (Beckett et. al, 2000, s. 22). I modellen 
motsvaras distributionskanalen av kvadraten som benämns ”P1” (Beckett et. al, 2000, s. 22). Den 

avser i regel någon form av bytesbalans, till exempel autogiro och uttag från bankomater där 
konsumenten har ett högt självförtroende men låga nivåer av involvering i själva transaktionen 
(Beckett et. al, 2000, s. 22). 
  
3.3.2 Rational-Active 
  
I denna kategori har konsumenterna en hög grad av både engagemang och självförtroende 
(Beckett et. al, 2000, s. 22). Graden av delaktighet och kontakt är hög, samt graden av 
självförtroende när det gäller produktkomplexitet (Beckett et. al, 2000, s. 17). Konsumenter är 
rationella vid beslut om konsumtion och aktiva i det avseende att de gör genomtänkta 
inköpsbeslut (Beckett et. al, 2000, s. 17). 
  
Finansiella organisationers strategier möter motgångar vid försök att behålla konsumenterna i det 
passiva köpbeteendet i kategorin ”Rational-Active” (Beckett et. al, 2000, s. 23). Hoten utgörs av 

att om konsumenter ändrar sitt beteende kring finansiella köp från ett passivt beteende till 
“Rational- Active”, förändras deras befintliga konsumtionsmönster (Beckett et. al, 2000, s. 23). 

Nya aktörer på marknaden har för avsikt att uppmuntra konsumenterna att ändra sitt 
köpbeteende, en tjänst som är billigare och mer förbättrad än den befintliga tjänsten måste då 
vanligtvis erbjudas på marknaden (Beckett et. al, 2000, s. 23). Konsumenternas engagemang i 
den finansiella tjänsten kan ökas och orsaka att beteenden inom kategorin “Repeat-Passive” 

övervägs på nytt hos konsumenten (Beckett et. al, 2000, s. 23). Direktförsäljning av 
försäkringsbaserade tjänster har baserat sin framgång genom att få konsumenterna att ändra sitt 
beteende från den passiva kategorin till den aktiva kategorin genom att erbjuda billigare men 
bättre service (Beckett et. al, 2000, s. 23). Finansiella tjänster som är förknippade med 
transaktioner och vissa typer av investeringar, har på ett liknande sätt visat benägenhet i 
konsumenters beteenden att flytta från kategorin “Repeat-Passive” till kategorin “Rational-
Active” (Beckett et. al, 2000, s. 23). 
  
I modellen motsvaras distributionskanalen av kvadraten som benämns ”P2” (Beckett et. al, 2000, 

s. 22). Trots att konsumenten har höga nivåer av självförtroende och engagemang är det mer 
sannolikt att de kommer föredra en distributionskanal på avstånd, exempelvis telefon och i allt 
högre grad genom dator (Beckett et. al, 2000, s. 22). Konsumenternas uppfattning om 
tillgängligheten av en given distributionskanal har positiv effekt på konsumenten, medan 
distributionskanaler som är förknippade med risk och ökade kostnader tenderar att ha negativ 
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inverkan på konsumenterna (Black et. al, 2002, s. 170). I kategorin “Rational-Active” uppnår 

konsumenterna en högre grad av tillgänglighet och kan därmed fokusera på priset på den 
finansiella tjänsten (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
  
3.3.3 No Purchase 
  
Denna kategori beskriver konsumenter som inte har något engagemang i finansiella tjänster 
(Beckett et. al, 2000, s. 18). De saknar förmåga att ta beslut om finansiella transaktioner, på 
grund av det genomför de inga köp (Beckett et. al, 2000, s. 18). Exempel på 
konsumentbeteenden inom kategorin är individer som lämnar betydande summor pengar på ett 
bankkonto, snarare än att köpa finansiella tjänster som kan generera större avkastning (Beckett 
et. al, 2000, s. 18). Inga nuvarande strategiska kontakter med konsumenten existerar inom 
kategorin, varpå konsumenterna inte är relevanta för denna studie. Aktiva premiepensionssparare 
kan därmed inte betraktas utifrån ”No-Purchase”. För att skapa större förståelse för modellen 

som helhet har vi valt att ändå beskriva beteendet inom kategorin. 
  
Konsumenter inom detta karaktäristiska beteende är betydelsefulla för att skapa nya relationer 
med finansiella organisationer (Beckett et. al, 2000, s. 22). De måste hitta strategier som 
uppmuntrar konsumenterna till konsumtion genom att öka engagemanget och självförtroendet 
hos konsumenterna (Beckett et. al, 2000, s. 22). Ett sätt att öka konsumenternas engagemang kan 
vara att införa distributionskanaler som konsumenterna känner sig bekväma med (Beckett et. al, 
2000, s. 22). 
  
3.3.4 Relational-Dependent 
  
I denna kategori har konsumenterna en hög grad av engagemang, men saknar kontroll på grund 
av komplexiteten i produkten och osäkerheten i eventuella utfall vilket minskar konsumentens 
självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 18). Konsumenterna beskrivs som beroende eftersom de 
har ett behov av att bilda nära relationer, för att minska osäkerheten i utfallet (Beckett et. al, 
2000, s. 18). Relationen mellan konsumenten och den finansiella organisationen är en viktig 
aspekt, även om interaktionen kan vara både aktiv och passiv (Beckett et. al, 2000, s. 18). 
Skapandet av nära relationer sker normalt i osäkra miljöer där konsumenterna saknar tillräckligt 
med information för att kunna fatta genomtänka beslut, och upplever att det finns många 
alternativa tjänster där det kan finnas skillnader i kvalité (Beckett et. al, 2000, s. 18). 
  
Nära relationer gör det möjligt för den finansiella organisationen att kunna utmärka sig bland 
konkurrenter på marknaden (Beckett et. al, 2000, s. 18). Ett vanligt sätt för organisationerna att 
urskilja sig är genom att använda sig av varumärken, det bidrar till skapandet av relationer 
mellan organisationer och konsumenter (Beckett et. al, 2000, s. 24). Ha et. al (2009) menar att 
konsumenternas tillfredställelse och uppfattning om kvaliteten var starkare för finansiella 
organisationer till följd av märkeslojalitet (Ha et. al, 2009, s. 686).  Anledningen är att 
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organisationernas relationsbyggande tjänster kan ha bidragit till att de har en högre 
varumärkeslojalitet (Ha et. al, 2009, s. 686). Genom varumärkeslojalitet blir relationen mer 
personlig, konsumenten får en anknytning till varumärket även när varan är förbrukad (Beckett 
et. al, 2000, s. 24). Det leder till att konsumenterna föredrar ett visst varumärke framför de andra, 
av den anledningen är de beredd att betala ett högre pris för just det varumärket (Beckett et. al, 
2000, s. 24). 
  
Enligt R Lewis & Soureli (2006) samverkar relationer med engagemang, däremot bidrar inte 
engagemang nödvändigtvis till ökad lojalitet (R Lewis & Soureli, 2006, s. 27). Vilket är i enighet 
med Beckett et. al (2000) beskrivning av kategorin “Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, 

s. 24).  Att skapa en märkeslojalitet kräver att varumärket i någon mening är unikt, för att kunna 
utmärka sig på marknaden (Beckett et. al, 2000, s. 24). I skapandet av varumärkeslojalitet krävs 
det att konsumenterna känner igen och värdesätter funktionerna i produkten, vid avsaknad av 
dessa faktorer är det svårt att etablera ett varumärke (Beckett et. al, 2000, s. 24). På marknader 
där graden av engagemang är låg är det i regel svårt att etablera ett varumärke (Beckett et. al, 
2000, s. 24). 
  
I likhet med kategorin “Rational-Active” har konsumenterna höga nivåer av engagemang, men 

till skillnad från kategorin “Rational-Active” föredrar konsumenterna i denna kategori kontakt 

via “face-of-face” för att motverka låga nivåer av självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
Distributionskanalen måste därför innefatta möjlighet till diskussion som frambringar tillit och 
skapar relationer (Beckett et. al, 2000, s. 22). Produktkomplexitet och konsumentens uppfattning 
om risk tenderar att öka tilliten vid distributionskanaler som tillåter en hög grad av personlig 
interaktion (Black et. al, 2002, s. 170). Genom att bjuda in till diskussioner där konsumenterna 
har möjlighet att få information om komplexiteten i olika tjänster, kan finansiella organisationer 
etablera ett förtroende hos konsumenten, vilket kan motverka den upplevda osäkerheten (Beckett 
et. al, 2000, s. 22). I modellen motsvaras distributionskanalen av kvadraten som benämns ”P3” 

(Beckett et. al, 2000, s. 22). 
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4. Empiri 
______________________________________________________________________________ 
  
Empirin har för avsikt att genom text, tabeller och citat från respondenterna, redovisa en 
sammanställning över det data vi har samlat in. Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker där vi 
presenterar en sammanställning av data som relaterar till graden av engagemang, graden av 
självförtroende och nivån av kontakt med en finansiell organisation vid konsumtion av 
finansiella tjänster i anknytning till premiepensionen. 
 _____________________________________________________________________________ 
  
Centrala områden i intervjuerna är engagemang och självförtroende, samt vilken grad av kontakt 
respondenterna föredrar med en finansiell organisation. Empirin är av den anledningen uppdelad 
i tre sektioner, där data till en början presenteras i löpande text. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattande tabell som har för syfte att bidra med större förståelse för respondenternas grad 
av engagemang, självförtroende och nivå av kontakt. Med hjälp av citat från respondenterna 
verifieras hur graden av engagemang, självförtroende och nivån av kontakt har identifierats hos 
respondenterna. 
  
Eftersom att intervjuerna till viss del är semistrukturerade, har samtalen inte strikt styrts efter 
frågeschemat. Syftet är att urskilja fler faktorer, utöver det som tas upp i frågeschemat, som 
bidrar till att bestämma graden av engagemang, självförtroende och nivån av kontakt. I samband 
med det har en del gemensamma faktorer kommit upp bland respondenterna som påverkar deras 
konsumentbeteenden. Dessa data presenteras enbart i den löpande texten med citat från 
respondenterna, eftersom det inte är gemensamt för alla respondenterna. 
 

4.1 Engagemang 

  
Resultatet av intervjuerna visar att fyra av respondenterna har en hög grad av engagemang. På 
frågan “engagerar du dig i ditt sparande av premiepensionen” var respondenternas egen 

uppfattning att de inte engagerade sig i någon hög omfattning. För att på ett objektivt 
tillvägagångssätt identifiera graden av engagemang hos respondenterna, har ett flertal följdfrågor 
ställts som är relaterade till graden av engagemang. 
  
Fem av respondenterna uppger att de är involverade i hur pensionssystemet i Sverige fungerar, 
vilket är det primära för att det alls ska finnas ett engagemang hos konsumenten. En av 
respondenterna uppger att kunskaperna om hur pensionssystemet fungerar är så där, vilket 
indikerar på att respondenten inte har en hög grad av engagemang. 
  
Fyra av respondenterna är involverade i sparandet av premiepensionen genom att kontinuerligt 
följa marknaden. De läser rapporter, de är aktiva på hemsidor som redovisar utfallet av fonder 
och ger rekommendationer inför sparandet, de ser även över sitt totala sparande och däribland 
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premiepensionen tillsammans med en bankman för att få en översikt av vad som händer på 
marknaden och hur de olika sparkapitalen bör förhålla sig till varandra. Respondenterna 
berättade att de är aktiva på hemsidor som “Aktiespararna” och “Morningstar”, där de kan 

uppdatera sig om fonder, börsen och det generella ekonomiska läget. En av respondenterna 
berättar att denne följer Aktiespararna och därefter ser över sitt eget sparande som helhet. 
Respondenten berättar att den ser över premiepensionen kontra tjänstepensionen, i förhållande 
till det övriga sparandet, och fördelar riskerna över hela kapitalet. En annan respondent berättar 
att denna följer hur börsen går, på en ganska amatörmässig nivå, respondenten upplever trots det 
att den har koll på marknaden. 
 
Två av respondenterna skiljer sig från de ovan nämnda. Respondenterna saknar intresse, kontroll 
och delaktighet i sin premiepension. Till skillnad från övriga fyra av respondenterna engagerar 
de sig inte i premiepensionen genom att vara aktiva på internetsidor, följa rapporter, kontrollera 
prognoser, jämföra index eller liknande.  En respondent berättar att denne har placerat sin 
premiepension i ett antal olika fonder. Om utfallet inte är tillfredställande och ett byte skulle 
krävas för en förbättring genomför respondenten trots det inget byte. Motiveringen till beteendet 
är att svängningarna på marknaden bidrar till att denne inte bryr sig om att engagera sig. En 
respondent uttryckte följande under intervjun: 

 
”Nej jag har inte ett genuint intresse sådär, inte så att jag känner... och inte att pengar är så viktiga att 
jag känner, åh jag måste ha det här så att jag klarar mig, utan jag tror att jag klarar mig.” 

 
Fyra av respondenterna kontrollerar sitt val av fonder. Även om de inte byter fonder på 
Pensionsmyndighetens fondtorg kontinuerligt, ser de över sina val med jämna mellanrum. De är 
eniga om att de skulle byta fonder om det behövdes, det vill säga om utfallet i fonderna inte är 
tillfredställande eller om de finner fonder som de tror kommer ha en bättre utveckling. En 
respondent berättar att denne har gjort få förändringar i sin placering av premiepensionen, några 
av fonderna har inte bytts ut, det beror på att fonderna som till en början valdes har gått bra. 
Respondenten berättar även att denne kontrollerar sina val ett par gånger om året. 
  
Två av respondenterna visar inget intresse för vidare involvering utöver ett aktivt val av fonder 
till premiepensionen. Därefter har valet bestått och respondenterna har inte kontinuerligt sett 
över utfallet av sina val. Dessa två av respondenter saknar intresse kring premiepensionen vilket 
påverkar deras grad av engagemang och kontrollen över utfallet i fonderna kring de val som har 
skett. Engagemanget är av så låg grad att de inte aktivt ser över sina val och byter fonder om så 
behövs.  
  
Fyra av respondenterna upplever att de har bristande finansiella kunskaper, vilket bidrar till att 
engagemanget hos dessa minskar. Respondenterna är eniga om att det är tidskrävande att 
förvärva kunskaper och information som är nödvändiga för att kunna genomföra bra val vid 
placering av premiepensionen. De påtalade även att osäkerheten i utfallet bidrar till att graden av 
engagemang minskar, respondenterna menar att även om de lägger ner tid på att placera 
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premiepensionen upplever de att utfallet fortfarande är svårt att förutspå. En respondent berättade 
följande: 
 

”Alltså det kan man väl säga att hade jag lagt ner lika mycket kunskap på min pension som jag gör på 

mitt akademiska yrke, eller om jag hade haft den kunskapen hade jag kanske gjort bättre placeringar. 
Men nu har jag inte den kunskapen och inte det intresset heller att förvärva den kunskapen.” 

  
En annan respondent berättar att dennes engagemang påverkas på grund av osäkerheten i utfallet 
samt på grund av bristande kunskaper: 
  

”Nä, det beror på att strukturen eller livet i penningvärlden är osäkert. Asså den kunskap, förmodligen 

är det såhär att jag inte har fått kläm på vad penningkunskap är, om det är girighet eller vad kunskap 
om pengar är för någonting.” 

  
Två av respondenterna svarade att de har erfarenhet om finansiell planering. De upplever att de 
innehar kompetens och förmåga att ta beslut om hur premiepensionen ska placeras, dessa två 
respondenter har i övrigt visat en mycket hög grad av engagemang. 
  
Utöver det har faktorer identifierats som påverkar respondenternas engagemang i 
premiepensionen som helhet. Samtliga respondenter som deltog i undersökningen har i något 
avseende uttryckt sina åsikter om premiepensionssystemet, respondenterna är eniga om att de 
inte tycker att premiepensionssystemet är tillfredställande. Respondenterna har berättat att de 
upplever att när ansvaret läggs på enskilda individer skapas en ojämnlik situation, där några 
innehar kunskaper beroende på utbildningar och intressen som bidrar till att de bättre kan planera 
sitt sparande inför pensionen medan andra saknar de kunskaper som krävs. En respondent 
berättade att denne anser att premiepensionen inte är till för pensionärerna utan för aktörerna, 
varpå respondenten upplever att systemet inte är tillfredställande. Respondenterna har även 
berättat att de upplevde att systemet med ATP-pension var enklare och mer begripligt, samt 
skapade en trygghet i form av att respondenterna visste ungefär hur den framtida pensionen 
skulle se ut. Det nuvarande systemet utgör snarare en prognos över hur pensionen kan komma att 
bli, vilket respondenterna är eniga om att det påverkar graden av engagemang negativt. En 
respondent berättade följande: 
 

”Ja i grunden tycker jag inte om system där man lägger över mer ansvar på den det gäller, alltså när 
människor som ska planera sin pension eller sin ekonomi under en pensionstid på något sätt 
utelämnas, det blir som allt annat när det gäller framtid, en ojämlik situation. Några sitter med 
kunskaper beroende på utbildning eller annat som andra inte har, eller inte vet hur de ska ta reda på 
eller inte intresserar sig för det.” 

  
Intervjuerna visar även att storleken på kapitalet har en inverkan på respondenternas beteende 
kring premiepensionen. Fyra av respondenterna berättar att de anser att premiepensionen är en 
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liten del av det totala sparandet vilket bidrar till att intresse och engagemang i premiepensionen i 
någon omfattning minskar. Två av respondenten resonerar på följande sätt: 
  

“Men jag tycker att det är mycket skrik för lite pengar, jag tycker att man hade kunnat ha ett system 
utan den.“ 

  
”Skulle jag vara rik, då var jag ju redan på grund av rikedomen intresserad för pengar, och då blir det 

här en annan fråga, nu spelar ett par kronor hit eller dit inte så stor roll.” 
  
Två av respondenterna har svarat att de i ett tidigt skede, vid det reformerade pensionssystemets 
början, upplevde att det var triggande att få ta mer eget ansvar och att själv få möjlighet att 
placera i fonder som var spännande och intressanta. Respondenterna berättar även att intresset 
rann ut i sanden, delvis på grund av att det inte levde upp till förväntningarna. En respondent 
svarade följande: 
  

”Ja, jag var ju en sån där korkad en som trodde att man kunde göra någonting av den här 
premiepensionen. Man letade fonder som var spännande och intressanta. Det visade sig att de 
fonderna inte var alls spännande och intressanta, utan de som var det var de billigaste fonderna, de 
allmänna fonderna, kanske de tristaste fonderna. Och så är det ju fortfarande.” 

  
Dessa faktorer har inverkan på respondenternas nivå av engagemang och är därför viktiga att ta 
med och presentera i empirin. 
  
4.2 Självförtroende 

 
Graden av självförtroende beror på konsumentens uppfattning om risk, som i sin tur bestäms av 
komplexiteten i tjänsten och osäkerheten i utfallet (Beckett et. al, 2000, s. 16). I denna studie 
består deltagarnas finansiella köp av placering i olika fonder, med hänsyn till det bestäms 
respondenternas självförtroende beroende på deras uppfattning om risk, komplexiteten och 
osäkerheten vid valet av hur premiepensionen ska placeras i olika fonder.   
 
Samtliga respondenter som deltog i undersökningen saknar självförtroende i något avseende vid 
valet av fonder för placering av premiepensionen. Intervjuerna har visat att respondenterna 
känner misstro mot olika faktorer kring premiepensionen, beroende på deras olika erfarenheter 
och kunskaper, samt vilket intresse och hur mycket tid de är villiga att lägga ner på placeringen 
av premiepensionen. 
 
Samtliga respondenter känner misstro till pensionssystemet som helhet och upplever att det inte 
går att förutspå förändringar på den finansiella marknaden, varpå respondenterna anser att 
utfallet vid placering av premiepensionen är osäkert. Att respondenterna upplever utfallet som 
osäkert innebär att graden av självförtroende minskar. 
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Respondenterna uttryckte olika anledningar till att de är kritiska mot systemet, det handlar främst 
om osäkerheten i utfallet av premiepensionen, att inte säkert veta vad den framtida pensionen 
blir. Respondenterna påtalade även komplexiteten i systemet, att det är obegripligt, det var 
enklare förut, att man nu måste ta mer eget ansvar, att systemet inte gynnar pensionärerna, samt 
att det har uppstått en ojämnlik situation mellan individer till följd av ett system där finansiella 
kunskaper krävs. Det bidrar till att graden av självförtroende minskar hos samtliga respondenter. 
En respondent uttryckte följande åsikt om premiepensionssystemet: 
 

”Jag säger att systemet gynnar en massa blodsugare, det är så jag betraktar det. Det är en massa 
människor som skor sig på det här systemet, och det har det ju varit ända sen det här med fonder 
kom.” 

  
Samtliga respondenter var eniga i åsikten att det inte går att förutspå svängningarna på den 
finansiella marknaden, varpå utfallet i premiepensionen blir osäker. Denna osäkerhet bidrar till 
att samtliga respondenter upplever en hög grad av osäkerhet vid valet av fonder för placering av 
premiepensionen. En respondent uttryckte följande åsikt: 
 

”Börsen är som en rullgardin den går upp och den går ner, så att hänga upp sitt liv på börsen, det kan 

nog bara ett fåtal. För strukturen inom penningmarknaden är ju för att somliga ska, för att det ska gå 
bra för somliga är ju att somliga ska betala. Det är ju som grunden, så att säga. Och det innebär ju 
precis det att det är bara några som vinner, resten förlorar.” 

  
Fyra av respondenterna svarade att de har bristande finansiella kunskaper. Finansiella kunskaper 
påverkar hur respondenten upplever komplexiteten i att placera premiepensionen i fonder. 
Respondenter har berättat att de inte upplever att det är svårt att förstå hur 
premiepensionssystemet fungerar, eller hur fondbyten går till. Svårigheten med att välja fonder 
att placera premiepensionen i ligger i att ha tid, tillgång och intresse av att vara aktiv. Majoriteten 
av respondenterna upplever att det är tidskrävande att söka information och skaffa kunskaper 
som krävs för att fatta genomtänka beslut för placering av premiepensionen, av den anledning 
upplevs placeringen som komplex. Att respondenterna upplever att placeringen är komplex 
innebär att graden av självförtroende minskar. En respondent berättade att han anser att 
placeringen är som ett lotto, där några få är vinnare och resten förlorar: 
 

“För att det ska gå bra för somliga, ska somliga betala. Det är ju som grunden, så att säga, och 

det innebär ju precis det, att det är bara några som vinner, resten förlorar. Exempelvis 
postkodmiljonären eller vad som helst, de flesta köper lotter och det är ju ett fåtal som vinner. 
Det är samma struktur inom den branschen.” 
 

Två av respondenterna uppgav att de har finansiella kunskaper, dessa upplevde inte att själva 
placeringen av premiepensionen var komplex. Även om de berättade att de anser att det är svårt 
att förutspå vilka förändringar som kommer ske på den finansiella marknaden kände de sig 
trygga med att placera premiepensionen i fonder på egen hand. 
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Fyra av respondenterna uppvisar att de delvis tycker att det är riskfyllt att på egen hand välja 
fonder för placering av premiepensionen. Även om de upplever att den finansiella marknaden är 
osäker och komplex, har samtliga respondenter berättat att premiepensionen anses utgöra en liten 
del av det totala pensionssparandet vilket minskar den upplevda risken vid placering av 
premiepensionen. Att de upplever placeringen som riskfylld i någon omfattning indikerar på att 
graden av självförtroende är låg. 
 
Två av respondenterna har svarat att de inte upplever placeringen av premiepensionen som 
riskfylld, dessa respondenter har även goda finansiella kunskaper och upplever i övrigt inte att 
lika hög grad av osäkerhet och komplexitet som resterande respondenter. En respondent 
berättade följande: 
 

“Jag tänker ju att det är relativt lite pengar trots allt, och jag har annat pensionssparande också, och det 
är ju relativt låga avgifter just inom ppm så där har jag lite högre risk än i mitt övriga sparande.” 

 
Vid intervjutillfällena ställdes frågan hur respondenterna värderar valet av fonder till 
premiepensionen. Avsikten med frågan var bland annat att kunna bestämma respondenternas 
grad av självförtroende, med utgångpunkt att ett mer självständigt sökande kan indikera på en 
högre grad av självförtroende och en lägre upplevd risk. Till skillnad från de som baserar sina val 
av fonder på rekommendationer från organisationer som de är bekanta med och känner sig trygga 
med.  
 
Vi utgick från att en individ som kan söka information på egen hand, läsa och ta till sig av den 
informationen, och basera sina val av fonder för att placera premiepensionen har en högre grad 
av självförtroende. Medan en individ som inte har förmåga att analysera information som finns 
tillgänglig mer troligt kommer söka sig till organisationer som de är bekant med och känner 
trygghet med. 
 
På frågan hur respondenterna värderade valet av fonder till sin premiepension svarade tre av 
respondenterna att de utgick från objektiva källor. De baserade sina val av fonder på information 
från TV, radio, Internet, litteratur och rankinglistor, de försökte göra en riskspridning beroende 
på länders ekonomier och utifrån sin ålder. En respondent valde en lågriskfond som heter plus 55 
eftersom den bedömdes trygg utifrån dennes ålder, en annan respondent läste en bok om 
placeringar, medan en respondent baserade valet på spekulationer. 
  
De övriga tre respondenterna valde att placera sin premiepension utifrån organisationer som de 
kände förtroende för. En gjorde sitt val utifrån bank och försäkringsbolag som denne hade lån 
och försäkringar hos, och som denne ansåg hade skött sig bra. En annan respondent valde AMF, 
som denne uttalade sig på följande sätt om: 
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”Det kändes igenom att de hade någon... för mig hade AMF någon form av trovärdighet och de har 

funnits ett tag och är väl kända, jag kände förtroende för AMF, därför att de som inte, det var ju de 
som skulle förvalta om jag kommer ihåg rätt, åt dem som inte gjorde några aktiva val. Då kändes det 
mer rejält så att säga än de andra, de hade ju också förhållande vis låg, jämförelsevis, låg 
förvaltningskostnad om jag kommer ihåg rätt”. 

 
Resultatet visar inget samband mellan respondenteranas grad av självförtroende i förhållande till 
vad de baserade valet av fonder på.  
 
En respondent berättade att denne vid ett tidigare tillfälle anlitat en extern finansiell tjänst i 
anknytning till premiepensionen. Respondenten berättar vidare att denne ville ha hjälp av någon 
som är professionell, men att tjänsten inte levde upp till dennes förväntningar. Det bidrog till att 
respondenten tappade förtroendet för externa förvaltare av premiepensionen, och därför valde att 
säga upp tjänsten och själv placera premiepensionen. 
 

“Jag ringde till en förvaltare och sa att jag är intresserad av hjälp… och så kan man på något vis få 

hjälp av dem, men de gör ju inga underverk, för att penningmarknadens regler är ju att hälften av de 
här pojkarna och flickorna ska ju förlora pengar annars är det ingen som vinner. Det är det som är 
bekymret.” 

   
Dessa faktorer har inverkan på respondenternas nivå av självförtroende och är därför viktiga att 
ta med och presentera i empirin. 
 

4.3 Distributionskanal 
  
4.3.1 Kontakt på avstånd 
  
Ingen av respondenterna kan tänka sig att placera premiepensionen i fonder genom en kontakt 
som sker på avstånd, det vill säga exempelvis brevledes. Samtliga respondenter är eniga om att 
det beror på att det rör sig om pengar, samt att det är en viktig del av ens liv efter 65. Att ta 
beslut om vilka fonder premiepensionen ska placeras i baserat på reklam eller brevutskick 
upplever respondenterna som ogenomtänkt. 
  
4.3.2 Halvmänsklig kontakt 
   
Två av respondenterna kan tänka sig att få utfallet levererat per telefon eller mejl efter att de har 
placerat premiepensionen i en fond och etablerat ett förtroende. Respondenterna menade att de 
föredrar personlig kontakt initialt, men att de därefter kan ha regelbunden uppdatering per telefon 
eller mejl. I sammanhanget uppdatering syftade respondenten i första hand på om denne skulle 
anlitat en extern finansiell tjänst. 
 



32 
 

“Det går säkert att ha telefonledes, men då skulle man vilja ha den regelbundet verkligen, kanske en 
gång i halvåret eller något sådant, så att man vet liksom så att man inte själv ska behöva stå för 
kontaktandet utan att man ska bli kontaktad, just därför att man inte har det där riktiga drivet att hålla 
igång det här själv.” 

 
Respondenterna föredrar att ha en och samma kontaktperson vid uppdatering av 
premiepensionen, för en mer personlig kontakt som frambringar tillit. 
  
4.3.3 Helmänsklig kontakt 
 
Samtliga respondenter som deltog i undersökningen har svarat att de vid initial kontakt med en 
finansiell organisation som erhåller fonder föredrar ett personligt möte eller träff med den 
finansiella organisationen. Samtliga respondenter var eniga om att ett personligt möte är av 
speciellt stor vikt för att de ska kunna överväga att anlita en extern finansiell tjänst I anknytning 
till premiepensionen. Respondenterna berättade att intentionen med ett personligt möte är att lära 
sig, kunna ställa frågor och få ett direkt svar, men främst för att skapa ett förtroende för 
organisationen. En respondent berättade följande: 
 

“Jag är ju intresserad av att lära mig saker. Jag skulle ju vilja ha ett samtal, mötas på det här viset. Så 

att jag kan ställa frågor och få ett svar. Plus att man naturligtvis kan jämföra svaren med verklighet 
och inte bara ett berättande. Så jag tycker ju sådant skulle vara intressant, jag vill ju lära mig det här.” 

  
En av respondenterna svarade att om de blir kontaktade per telefon för att boka in ett personligt 
möte, är det av stor betydelse att mötet sker med samma person som kontaktade respondenten. 
Respondenten berättade att denne ogillar telefonförsäljare som ringer upp för någon annans 
räkning. 
  
Tre av respondenterna svarade att de föredrar att få utfallet levererat genom regelbundna 
personliga möten. I sammanhanget syftade respondenterna i första hand på om de skulle anlitat 
en extern finansiell tjänst, men även vid kontakt med fondbolagen som de placerat 
premiepensionen hos. En respondent svarade följande på frågan om hur de föredrar att kontakten 
ska ske: 
  

“Ett personligt möte, telefon kan man inte ta i ett sådant sammanhang! Det för man inte i ett sådant 
sammanhang”. 

  
En av respondenterna uttryckte även vikten av att få bra kontakt med personen som de ska ha ett 
personligt möte med regelbundet, för att kunna bygga upp ett förtroende för individen. 
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 Tabell 4. Graden av engagemang. 
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Tabell 5. Graden av självförtroende. 
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Tabell 6. Val av distributionskanal. 
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5. Analys  
______________________________________________________________________________ 
  
Analysen har för avsikt att organisera, strukturera och tolka den insamlade datamassan som 
presenterats i empirin, samt åstadkomma förklaringar till varför studier skiljer sig från 
varandra, eller varför de uppvisar likheter. I analysen för vi ett resonemang kring empirin och 
återkopplar till resultatet av intervjuerna och tabellerna som tidigare presenterats 

______________________________________________________________________________ 
  
Två av respondenterna har identifierats i enighet med konsumentbeteendet “Rational-Active”, 

ytterligare två av respondenterna har identifierats i enighet med konsumentbeteendet “Relational-
Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 21). 
 
Två av respondenterna har inte möjliggjort en identifiering i enighet med en specifik kategori. 
De har gjort ett aktivt val av fonder för placering av premiepensionen, vilket innebär att graden 
av engagemang och självförtroende är för högt för att deras beteende ska klassificeras enligt 
kategorin “No Purchase”. Resultaten visar att graden av engagemang och självförtroende utgör 

en lika stor del hos dessa respondenter, vilket innebär att de befinner sig i modellens mittpunkt. 
Resultaten visar att det finns en gemensam faktor mellan dessa respondenter och de som befinner 
sig i “Relational-Dependent”, vilket är nivån av kontakt med en finansiell organisation som 

respondenterna föredrar.  
 
I figur 2 har respondenterna placerats ut i respektive kategori enligt modellen. Till en början 
presenteras och analyseras de två respondenterna som har kategoriserats i enighet med “Rational-
Active”, därefter presenteras och analyseras de två respondenterna som kategoriserats i enighet 
med “Relational-Dependent”. Avslutningsvis presenteras och analyseras de övriga två 
respondenterna i enighet med de beteenden som har identifierats hos dessa. 
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Figur 2. Kategorisering av respondenterna enligt konsumentbeteendemodellen. 
 

 
 
Källa: Beckett et. al, 2000, s. 23. 
 
De röda markeringarna i figur 2 motsvarar respektive respondent i enighet med tabellerna 4-6. 
 

5.1 Rational-Active 

 
Resultaten visar att två av respondenterna bör betraktas utifrån konsumentbeteendet “Rational-
Active”, med hänsyn till att de både har en hög grad av engagemang och en hög grad av 
självförtroende (se figur 2, punkt 1 och 5). Det är i enighet med Beckett et. al (2000) beskrivning 
av konsumenter inom kategorin (Beckett et. al, 2000, s. 22).  
 

Individer i kategorin “Rational-Active” är delaktiga i beslut som tas och har starkt 

självförtroende när det kommer till produktkomplexiteten (Beckett et. al, 2000, s. 17). 
Respondenterna som har identifierats i enighet med kategorin har uppvisat att de har kännedom 
om pensionssystemet, och god insikt i de huvudsakliga delarna. Respondenterna är involverade i 
sitt sparande i hög grad, de är bland annat aktiva på Internetsidor som presenterat ekonomiska 
rapporter och prognoser, de följer det allmänna ekonomiska läget samt fondmarknaden via TV, 
radio och tidningar. En av respondenterna berättade att denne ser över sitt totala sparande, och 
fördelar riskerna jämt mellan premiepensionen, tjänstepensionen och det privata sparandet. 
Respondenten har även en rådgivare på banken som denne kan resonera med kring sitt privata 
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sparande, det bidrar med information och kunskap som respondenten även kan använda sig vid 
placering av premiepensionen. Det visar att respondenterna i hög grad är delaktiga i beslut som 
fattas, samt har förmåga att ta rationella beslut om placering av premiepensionen och är aktiva i 
det avseende att de gör genomtänkta fondplaceringar, vilket är i linje med tidigare studier 
(Beckett et. al, 2000, s. 17). 
 
Respondenterna kontrollerar sitt val av fonder ett par gånger per år, och håller ett vakande öga på 
utfallet av fonderna. De berättar också att de genomför byten av fonder om det behövs. 
Respondenterna har uppgett att de har goda finansiella kunskaper, de har erfarenhet, kompetens 
och förmåga att kunna fatta beslut för placering av premiepensionen på egen hand, det tyder på 
att de har en hög grad av kontroll vilket är i linje med beteendet i kategorin “Rational-Active” 

(Beckett et. al, 2000, s. 17). Enligt Engström och Westerberg (2003) är individer som har tidigare 
erfarenheter och är bekanta med de finansiella marknaderna mer benägna att göra aktiva val av 
placering i fonder än andra personer, vilket är i linje med respondenterna som har berättat att de 
har erfarenhet och kunskap om den finansiella marknaden. 
 
Samtliga respondenter har berättat att de känner misstro till pensionssystemet, de upplever att det 
är svårt att förutspå förändringar på den finansiella marknaden varpå systemet upplevs som 
osäkert. I övrigt uppvisar respondenterna som identifierats i enighet med kategorin en hög grad 
av självförtroende, de har finansiella kunskaper som bidrar till att de kan fatta genomtänka 
ekonomiska beslut vid placering av premiepensionen. De upplever inte att placeringen är 
förknippad med stor risk till följd av sin kompetens, vilket tyder på att de har ett högt 
självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 17). Graden av självförtroende beror på individernas 
uppfattning om risk, komplexitet och osäkerheten i utfallet vid placering av premiepensionen 
(Beckett et. al, 2000, s. 16), att respondenterna upplever en låg grad av komplexitet och risk 
innebär således att de har en hög grad av självförtroende. 
 
Gemensamt för samtliga respondenter är deras uppfattning om storleken på premiepensionen. 
Samtliga respondenter har berättat att deras uppfattning om risken minskar till följd av att 
premiepensionen utgör en liten del av det totala sparandet inför pensionen. Enligt Rickwood & 
White (2007) finns många alternativ som värderas högre än att spara till pensionen, vilket bidrar 
till att konsumenter har för vana att ignorera rationella finansiella val kring pensionen (Rickwood 
& White, 2007, s. 150), i det avseendet skiljer sig dessa respondenter från tidigare studier 
eftersom att de uppvisar förmåga att fatta rationella beslut om placering av premiepensionen. 
 
En av respondenterna i kategorin “Rational-Active” baserar sina val av fonder på ett 

självständigt sökande av information och kunskap, vilket är ytterligare en faktor som visar att 
respondenten har en hög grad av självförtroende och engagemang. En annan respondent berättar 
att denne delvis själv har förmåga och kompetens att besluta om placering, men även får 
rekommendationer av sina barn. Det är i linje med Rickwood och White (2007) som menar att 
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familjen anses vara en trovärdig källa som värderas högre än finansiella organisationer 
(Rickwood & White, 2007, s. 149). 
 
Enligt Beckett et. al (2000) föredrar konsumenter i kategorin “Rational-Active” en 

distributionskanal på avstånd, exempelvis telefon och i allt större utsträckning via dator, avsikten 
är att uppnå tillgänglighet, samt undvika risk och ökade kostnader (Beckett et. al, 2000, s. 22). I 
det avseendet avviker dessa respondenter från kategorin “Rational-Active”, respondenterna har 

svarat att de föredrar ett personligt möte för att skapa en relation och ett förtroende med 
organisationen. Detta är gemensamt för samtliga respondenter som deltagit i studien. En av dessa 
respondenter kan tänka sig att vid uppdatering bli regelbundet kontaktad per telefon, förutsatt att 
telefonkontakten sker med samma handläggare. Dock uppger respondenterna att avsikten med ett 
personligt möte beror på att det upplevs som osäkert att diskutera något så viktigt som pensionen 
per telefon, brev, mejl eller via datorn, således är syftet att minska risken. 
 

5.2 Relational-Dependent 
 
Resultaten visar att två av respondenterna bör betraktas utifrån konsumentbeteendet “Relational-
Dependent”, med hänsyn till att de har en hög grad av engagemang och en låg grad av 

självförtroende (se figur 2, punkt 3 och 4). Det är i enighet med Beckett et. al (2000) beskrivning 
av konsumenter inom kategorin (Beckett et. al, 2000, s. 22). Respondenterna föredrar även att 
vid initial kontakt med en finansiell organisation, skapa en relation genom ett personligt möte, 
vilket stämmer överens med beteendet i kategorin (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
   
Resultaten visar att respondenterna är delaktiga i placeringen av premiepensionen i hög grad, i 
form av att de känner till hur pensionssystemet fungerar, samt att de följer det allmänna 
ekonomiska läget och fondmarknaden, de har även gemensamt att de ser över sina val av fonder 
kontinuerligt. Det innebär att de uppvisar en hög grad av engagemang, vilket är i linje med 
kategorin “Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 22). Respondenterna anser att de har 
begränsade finansiella kunskaper, till följd av deras begränsade kompetens och förmåga har de 
inte kontroll att fatta genomtänkta finansiella beslut, vilket stämmer överens med kategorin 
(Beckett et. al, 2000, s. 22). Respondenterna har berättat att deras begränsade finansiella 
kunskaper resulterar i att deras engagemang minskar, vilket är i linje med Engström och 
Westerberg (2003) som menar att individers olika karaktärer är relaterade till hur engagerade de 
är i pensionssystemet, där finansiell utbildning kan öka engagemanget avsevärt (Engström & 
Westerberg, 2003, s. 244). 
 
Individer i kategorin “Relational-Dependent” upplever en hög grad av komplexitet och anser att 

utfallet i den finansiella produkten är osäkert, vilket minskar deras grad av självförtroende 
(Beckett et. al, 2000, 18). Respondenterna är eniga om att de känner misstro till 
pensionssystemet, det går inte att förutspå vilka förändringar som kommer ske på den finansiella 
marknaden, systemet frambringar en osäkerhet och är snarare till för aktörerna, än för 
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pensionärerna. Respondenterna är även eniga om att de förstår hur systemet fungerar och hur 
fondbyten går till, de anser att det är tidskrävande att tillgå information och kunskap för att 
kunna fatta genomtänkta beslut, varpå placeringen upplevs som komplex trots förståelsen för 
själva systemet. Den upplevda osäkerheten och komplexiteten minskar respondenternas grad av 
självförtroende, vilket är i linje med tidigare studier som visar att konsumenter anser att det är 
viktigt att förses med information och finansiell utbildning som hjälper dem att fatta 
genomtänkta beslut (Engström, 2003, s. 243; Rickwood, 2007, s. 149; Harrison et. al, 2005, s. 
18) 
  
Respondenterna upplevde till en början att det reformerade pensionssystemet som överlåter mer 
ansvar till den enskilda individen var triggande. Intresset avtog eftersom att de upplevde att valet 
av fonder inte genererade det utfall som de hade förväntat sig. Det är i linje med Rickwood & 
White (2007) som har identifierat behov och önskemål som en av nio faktorer som påverkar 
konsumenters beteenden (Rickwood & White, 2007, s. 149). Respondenterna hade en önskan om 
att på egen hand kunna påverka utfallet av premiepensionen, men på grund av bristande 
finansiella kunskaper bidrog inte det påtvingade ansvaret till de förväntningar som 
respondenterna hade. 
  
I kategorin “Relational-Dependent” beskrivs konsumenterna som beroende i det avseende att de 

vill minska osäkerheten genom att bilda nära relationer med finansiella organisationer (Beckett 
et. al, 2000, s. 18). Beckett et. al (2000) menar att bildandet av relationer är viktigt, även om 
samspelet kan vara både aktivt och passivt (Beckett et. al, 2000, s. 18). Varumärkeslojalitet är ett 
vanligt tillvägagångssätt för organisationer att utmärka sig bland konkurrenter på marknaden 
(Beckett et. al, 2000, s. 18), det bidrar till skapandet av relationer mellan organisationer och 
konsumenter (Beckett et.al, 2000, s. 24). En av respondenterna berättade att valet av fonder 
baserades på rekommendationer från dennes bank och försäkringsbolag, som respondenten har 
förtroende för. Det är i linje med Ha et. al (2009) som menar att finansiella organisationers 
relationsbyggande tjänster kan ha bidragit till att konsumenterna föredrar ett visst varumärke 
framför andra(Ha et. al, 2009, s. 686).  
 
Enligt R Lewis & Soureli (2006) samverkar relationer med engagemang (R Lewis & Soureli, 
2006, s. 27), en annan av respondenterna i kategorin “Relational-Dependent” berättade att denne 

till en början blev uppmuntrad av det reformerade pensionssystemet och sökte hjälp av en extern 
finansiell tjänst i anknytning till premiepensionen, respondenten upplevde att utfallet inte var 
tillfredställande i förhållande till avgiften som togs ut av den externa förvaltaren. Det indikerar 
på att respondenterna i enighet med kategorin “Relational-Dependent” har ett behov av att bilda 

relationer med finansiella organisationer på grund av den låga nivån av självförtroende. 
Respondenten tappade förtroendet för externa förvaltare av premiepensionen i samband med den 
tidigare incidenten, varpå denne föredrar att själv placera premiepensionen fortsättningsvis. Det 
är i linje med Harrison et. al (2005) som menar att finns det en ovilja att använda sig av 
professionell rådgivning (Harrison et. al, 2005, s. 18). 
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Individer i kategorin “Relational-Dependent” föredrar kontakt via “face-to-face”, det vill säga en 

helmänsklig distributionskanal, för att minska osäkerheten och bygga upp sitt självförtroende 
(Beckett et. al, 2000, s. 22). Resultatet visar att respondenterna även i denna kategori föredrar ett 
personligt möte med en finansiell organisation, både vid initial kontakt och vid uppdatering. 
Respondenterna berättade att den här sortens ärenden inte går att hantera per telefon eller per 
mejl. De var eniga om att ett personligt möte är nödvändigt, dels för att kunna ställa frågor och få 
omedelbar respons, och dels för att erhålla kunskaper. Enligt Beckett et. al (2000) och Black et. 
al (2002) påverkas konsumenters beteenden vid köp av finansiella produkter av vad för sorts 
produkt som inhandlas, samt vilken distributionskanal som tillämpas (Black et. al, 2002, s. 172; 
Beckett et. al, 2000, s. 24). 
 
Respondenterna berättade dock att de föredrar att själv ta första kontakten, och att de i en sådan 
situation kan ta initial kontakt genom telefon efter att först ha genomfört ett självständigt 
sökande, exempelvis genom dator. Det är till viss del i likhet med beteendet i “Rational-Active”, 

där individerna föredrar en distributionskanal med hög tillgänglighet och där de har möjlighet att 
söka information om kostnader (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
 

5.3 Relational-Dependent/Repeat-passive 

  
Resultaten visar att två av respondenterna inte möjliggjort en identifiering i enighet med en 
specifik kategori. De har gjort ett aktivt val av fonder för placering av premiepensionen, vilket 
innebär att graden av engagemang och självförtroende är för högt för att deras beteende ska 
klassificeras enligt kategorin “No Purchase” där konsumenterna inte har genomfört några köp 

alls (Beckett et. al, 2000, s. 18). Resultaten visar att graden av engagemang och självförtroende 
utgör en lika stor del hos dessa respondenter, vilket innebär att de befinner sig i modellens 
mittpunkt (se figur 2, punkt 2 och 6). Det innebär att respondenterna befinner sig mellan 
kategorin “Repeat-Passive” och “Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 23). Ökar 

engagemanget något går de över till kategorin “Relational-Dependent” där individerna har en 

hög grad av engagemang och en låg grad av självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 22), om 
självförtroendet istället ökar något går de över till kategorin “Repeat-Passive” (Beckett et. al, 

2000, s. 22). För att respondenterna ska klassificeras enligt kategorin “Relational-Active” måste 

både graden av engagemang och självförtroende öka (Beckett et. al, 2000, s. 23). Det gör att vi 
kan utesluta en identifiering enligt kategorierna “No Purchase” och “Rational-Active” för dessa 

respondenter.  
 
Resultaten visar att det finns en gemensam faktor mellan dessa respondenter och de som befinner 
sig i “Relational-Dependent”, vilket är nivån av kontakt med en finansiell organisation som 

respondenterna föredrar. Vid initial kontakt med en finansiell organisation anser respondenterna i 
likhet med kategorin “Relational-Dependent” att det är nödvändigt att skapa en relation genom 

ett personligt möte med den finansiella organisationen (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
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Respondenterna har båda en låg delaktighet i placeringen av premiepensionen, men skiljer sig åt 
något vad gäller kännedomen om pensionssystemet. Ena respondenten har delvis kännedom och 
den andra respondenten har begränsad kännedom. Ingen av dessa respondenter engagerar sig i 
sparandet, de saknar intresse och upplever det som tidskrävande att söka ekonomisk information. 
Av den anledning indikerar resultaten på en låg grad av delaktighet hos respondenterna, vilket är 
förenligt med kategorin “Repeat-Passive” (Beckett et. al, 2000, s. 23).  
 
Konsumenter i kategorin “Repeat-Passive” beskrivs som passiva i den meningen att de gör 
upprepade interaktioner utan att söka efter alternativ (Beckett et. al, 2000, s. 23). Dessa köp är en 
nödvändighet men intresset och involveringen i inköpen är begränsad (Beckett et. al, 2000, s. 
22). I det avseendet överensstämmer respondenternas beteende med kategorin “Repeat-Passive”, 

respondenterna har berättat att de inte kontrollerar sitt val av fonder för premiepensionen och om 
de får kännedom om att ett fondbyte borde ske så ignorerar de den informationen. De har 
placerat premiepensionen i ett antal fonder som förblir oförändrat. Ena respondenten har 
begränsade finansiella kunskaper och den andra respondenten saknar finansiella kunskaper, de 
saknar även intresse att förvärva kunskaper för att kunna genomföra bättre placeringar, vilket 
påverkar deras oförmåga att kontrollera valet av fonder. Det är i linje med Beckett et. al (2000) 
beskrivning av beteendet i kategorin “Repeat-Passive” där köpen tenderar att upprepas på grund 
av begränsningar i konsumenternas tankemönster (Beckett et. al, 2000, s. 23). Enligt Beckett et. 
al (2000) kan konsumenterna kännetecknas som lojala, eftersom de trots nedgångar fortfarande 
konsumerar tjänsten (Beckett et. al, 2000, s. 23), vilket är förenligt med respondenternas 
beteende vad gäller graden av engagemang. 
 
Resultaten visar att respondenterna har en låg grad av självförtroende, i likhet med kategorin 
“Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 22). I det avseendet överensstämmer inte 
respondenters beteende med kategorin “Repeat-passive”, där konsumenterna har en hög grad av 

självförtroende (Beckett et. al, 2000, s. 22). 
 
Under kategorin “Relational-Dependent” belystes att samtliga respondenter har berättat att de 
känner misstro till pensionssystemet, de upplever att det är svårt att förutspå förändringar på den 
finansiella marknaden varpå systemet upplevs som osäkert. Respondenterna som identifierats i 
enighet med dessa kategorier har berättat att de upplever att pensionssystemet enbart utgör en 
prognos över vad pensionen i slutändan blir, vilket upplevs som osäkert. Systemet frambringar 
en ojämnlik situation bland individer, där några har kunskap att påverka utfallet i 
premiepensionen och andra inte. Att respondenterna upplever en hög grad av osäkerhet indikerar 
på att de har en låg grad av självförtroende när det kommer till placering av premiepensionen 
(Beckett et. al, 2000, s. 16, s. 23). 
 
Enligt Harrison et. al (2005) är beslut i samband med pensionen varken helt genomtänka eller 
rationella, besluten kännetecknas ofta av komplexitet och likgiltighet (Harrison et. al, 2005, s. 
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18) vilket är i linje med det beteenden som respondenterna uppvisar. Likgiltighet i form av att 
bortse från viktiga fondbyten och komplexitet i form av bristen på finansiella kunskaper, eller 
begränsningen av kunskaper, som bidrar till att respondenterna upplever en hög grad av 
komplexitet och ointresse för placering av premiepensionen.  
 
I likhet med respondenterna som klassificerats i enighet med kategorin “Relational-Dependent” 

har även en av dessa respondenter berättat att det inte är själva tillvägagångssättet vid placering 
av premiepensionen som upplevs komplicerad. Svårigheten handlar om att ha tid, tillgång och 
intresse av att vara aktiv. Respondenten berättade om bekanta som engagerar sig i 
premiepensionen och som haft mycket bättre utveckling, respondenten påpekade också att dessa 
har fått lägga ner mycket tid i det och har ett betydligt större intresse, vilket respondenten saknar. 
Den andra respondenten har också berättat att denne tror att det kanske inte är så komplicerat 
som det framstår vid sidan om, respondenten anser att det krävs intresse vilket även denne 
saknar.  
 
Harrison et. al (2005) har identifierat ett behov av effektiv informationsspridning bland individer, 
både innan ett val inför pensionen sker, och efteråt för att uppdatera om viktiga förändringar 
(Harrison et. al, 2005, s. 18). Det stämmer överens med vad en av respondenterna uttryckt, denne 
berättade att information, via jobbet i det här fallet, bidrog till att respondenten blev motiverad 
att engagera sig i placeringen av premiepensionen. På grund av att informationen enbart var 
tillfällig berättar respondenten att engagemanget avtog, då denne inte har ett genuint intresse. Att 
respondenterna upplever en hög grad av komplexitet vid placering av premiepensionen indikerar 
på att de har en låg grad av självförtroende.  
 
Respondenterna upplever delvis att det är riskfyllt att placera premiepensionen i fonder, att de 
även upplever att utfallet är osäkert och förknippar placering med en hög grad av komplexitet, 
innebär således att de har en låg grad av självförtroende. Ena respondenten berättade att det som 
satsat ofta äts upp av avdrag, utgifter och dålig ränteutveckling vilket bidrar till att placeringen 
upplevs som riskfylld. Att respondenterna enbart upplever det som delvis riskfyllt beror som 
övriga respondenter också påtalat, på att premiepensionen utgör en liten del av det totala 
sparandet inför pensionen. Att respondenterna har en låg grad av självförtroende är förenligt med 
kategorin “Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 18, s. 23). 
 
Resultaten visar att respondenterna, i likhet med övriga respondenter, föredrar kontakt genom ett 
personligt möte med finansiella organisationer, vilket är i linje med konsumentbeteendet i 
kategorin “Relational-Dependent” (Beckett et. al, 2000, s. 22). Enligt Beckett et. al (2000)  

påverkas konsumenters beteenden av vad för sorts finansiell produkt som inhandlas ((Beckett et. 
al, 2000, s. 18, s.23), vilket är förenligt med hur samtliga respondenter har svarat. Majoriteten av 
respondenterna har svarat att orsaken till att de vill ha ett personligt möte är att pensionen anses 
vara en viktig del av deras framtid, och att kontakt via brev, mejl eller telefon är för riskfyllt. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 _____________________________________________________________________________ 
  
Diskussionen har för avsikt att granska eventuella generaliseringar, orsakssammanhang, 
teoriutveckling och tillämpningen som eftersträvats. Vi kommer diskutera eventuella osäkerheter 
i studien, samt lämna rekommendationer för fortsatt forskning som eventuellt kan bidra till 
viktiga färdriktningar för fortsatt vetenskapligt arbete inom området. Avsnittet har för avsikt att 
presentera de slutsatser som vi har identifierat utifrån empirin och analysen, i anknytning till 
problemformuleringen. 
______________________________________________________________________________ 
 
Denna studie har undersökt pensionssparares beteenden vid placering, bland de som har gjort ett aktivt val 

av fonder till premiepensionen, i förhållande till en konsumentbeteende modell. Avsikten har inte varit 
att bidra med en generalisering för alla premiepensionssparare i Sverige, studien har istället 
fokuserat på att skapa förståelse för ett begränsat antal individers beteenden. Med syfte är att 
tillföra ny kunskap som ett underlag för vidare diskussion kring premiepensionen. 
 

6.1 Sammanfattade diskussion 

 
Avsikten med avsnittet är att utifrån insikter i analysen diskutera de huvudsakliga faktorer som 
påverkar respondenternas beteenden. Studien visar att de huvudsakliga faktorer som påverkar 
respondenternas beteenden är finansiella kunskaper, storleken på premiepensionen i förhållande 
till det övriga pensionssparandet, samt valet av distributionskanaler. Nedan diskuteras dessa 
utmärkande faktorer i förhållande till varandra med syfte att lägga en grund för de slutsatser som 
kommer att presenteras i kapitlet.  
 
Två av respondenterna har klassificerats enligt beteendet i “Rational-Active”. Dessa 

respondenter har intresse, engagemang och förmåga att fatta genomtänkta ekonomiska beslut vid 
valet av fonder för placering av premiepensionen. De har en hög grad av engagemang och en hög 
grad av självförtroende. Dessa respondenter är de som har uppvisat att de har goda kunskaper om 
finansiell planering.  
 

Övriga respondenter har begränsade finansiella kunskaper, samt saknar finansiella kunskaper. 
Majoriteten av dessa respondenter har berättat att de saknar intresse för vidare involvering i 
premiepensionen, de saknar också intresse att förvärva de kunskaper som krävs för att fatta 
genomtänka beslut vid placering på grund av att det är tidskrävande. En respondent menar att 
denne har intresse, men trots det har respondenten inte kunnat skapa förståelse för hur 
penningmarknaden fungerar. Dessa respondenter uppvisar en låg grad av självförtroende. 
 
Det indikerar på att finansiella kunskaper påverkar respondenternas grad av engagemang och 
framförallt graden av självförtroende. Engström och Westerberg (2003) påtalar vikten av att 
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myndigheter har ett ansvar att förse personer med finansiell utbildning och information, när de 
lägger ansvaret på enskilda personer att fatta beslut som kommer att påverka deras framtida 
pension (Engström & Westerberg, 2003, s. 243). Studien indikerar på att respondenternas 
beteenden vid placering av premiepension har anknytning till deras finansiella kunskaper. 
Graden av intresse och viljan att avsätta tid för att tillgå nödvändig information för att fatta 
genomtänka val, minskar på grund av att de saknar grundläggande finansiell kunskap. Det är i 
linje med Engström och Westerberg (2003) som menar att engagemanget kan öka avsevärt till 
följd av finansiell utbildning. Även Rickwood och White (2007) har påtalat vikten av att förse 
individer med enkel finansiell information (Rickwood & White, 2007, s. 149). 
 
Studien indikerar även på att respondenternas uppfattning om risk vid placering av 
premiepensionen har anknytning till deras finansiella kunskaper, där de två respondenterna som 
klassificeras utifrån kategorin “Rational-Active” är de respondenter som har uppgett att de inte 
anser att placeringen upplevs som särskilt riskfylld. Vidare är det av intresse att beakta hur 
storleken på premiepensionen i förhållande till det totala pensionssparandet påverkar 
respondenternas upplevda risk. Samtliga respondenter upplever att premiepensionen utgör en 
liten andel av den framtida pensionen, vilket resulterar i att respondenternas engagemang och 
uppfattning om risk minskar, samt begränsar deras informationssökning innan ett val inför 
pensionen sker. Harrison et. al (2005) menar att konsumenternas begränsade sökaktiviteter 
påverkar deras sparande och den finansiella planeringen inför pensionen (Harrison et. al, 2005, s. 
18). Det tyder på att dessa faktorer är viktiga att beakta när det kommer till problematiken inom 
premiepensionen.  
 
Studien visar att oavsett graden av engagemang och graden av självförtroende föredrar samtliga 
respondenter ett personligt möte vid initial kontakt med en finansiell organisation. Majoriteten av 
respondenterna har uttryckt ett missnöje gentemot kontakt som sker via brev, reklam, Internet 
och telefon. Anledningen är att respondenterna anser att premiepensionen handlar om deras 
framtida inkomst. Även om respondenterna anser att premiepensionen utgör en liten del i 
förhållande till pensionen totalt sätt, anser respondenterna att ett sådant ärende inte kan hanteras 
genom en distributionskanal på avstånd eller genom halvmänsklig kontakt. Orsaken till att 
respondenterna vill ha ett personligt möte beror på att de vill ha möjlighet att skapa en relation, 
bilda ett förtroende, få information, samt kunna få frågor besvarade omgående. Beckett et. al 
(2000) och Black et. al (2002) har båda poängterat vikten av att beakta valet av 
distributionskanal för finansiella organisationer, då det har visat sig ha stor inverkan på 
konsumenternas beteenden (Beckett et. al, 2000; Black et. al, 2002). Beckett et. al (2000) har 
påtalat vikten av att skapa förtroende och nära relationer när finansiella organisationer utformar sina 
strategier, vilket denna studie visar att respondenterna efterfrågar även när det kommer till 
premiepensionen. 
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6.2 Övergripande slutsatser 

 
Avsnittet har för avsikt att besvara studiens problemformulering och syfte. I huvudsak kommer 
fokus att ligga på hur pensionsspararna som har gjort ett aktivt val av fonder vid placering av 
premiepensionen, förhåller sig till konsumentbeteendemodellen “consumer behaviour matrix and 

delivery channels”. Samt vilka utmärkande drag som har identifierats och är viktiga att beakta 

för att skapa förståelse för individernas beteenden. Syftet med studien är att bidra med nya 
kunskaper och insikter som kan utgöra en språngbräda för vidare diskussion kring 
premiepensionen och den problematik som råder kring premiepensionssystemet.  
 
Vi återkopplar till modellen på nytt för att tydligt visa de slutsatser vi har kommit fram till. 
Empiri och analys indikerar på att två av respondenterna bör betraktas utifrån kategorin 
”Rational-Active”. Enligt empiri och analys indikerar forskningsresultaten på att respondent 1 
har något högre engagemang och självförtroende i förhållande till respondent 5 (se tabell 4-6), 
med hänsyn till det har respondent 1 placerats något högre upp och längre mot höger i modellen.  
 
Vidare tyder empiri och analys på att ytterligare två av respondenterna bör betraktas utifrån 
kategorin ”Relational-Dependent”. Enligt empiri och analys indikerar forskningsresultaten på att 
respondent 3 har något högre engagemang i förhållande till respondent 4 (se tabell 4-6), med 
hänsyn till det har respondent 3 placerats något längre mot höger i modellen.  
 
Mer intressant att beakta är de två av respondenterna som enligt empiri och analys indikerar på 
en låg grad av engagemang och en låg grad av självförtroende (se tabell 4-6), varpå vi har 
placerat respondenterna 2 och 6 i mitten av modellen. Deras beteenden enligt modellen kan 
kategoriseras mellan ”Repeat-Passive” och ”Relational-Dependent”. 
 
Empiri och analys indikerar på att de huvudsakliga faktorer som påverkar respondenternas grad 
av engagemang och självförtroende, samt valet av distributionskanal, är vilka finansiella 
kunskaper som respondenterna har, deras uppfattning om storleken på premiepensionen i 
förhållande till det övriga pensionssparandet, samt att de oavsett graden av engagemang och 
förtroende föredrar helmänsklig kontakt med finansiella organisationer.  
 

6.3 Teoretiskt bidrag 

 
Slutsatsen indikerar på att det finns respondenter som är problematiska att klassificera enligt 
konsumentbeteendemodellen som har tillämpats i studien. Viktiga teoretiska bidrag är att det tyder på att 
modellen kan vara i behov av att rekonstrueras vid fortsatt forskning. Denna studie är dock inte 
omfattande nog för att kunna dra generella slutsatser om hur en sådan rekonstruktion skulle utformas, 
studien har för avsikt att fungera som ett underlag för framtida studier inom området.   
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6.4 Praktiskt bidrag 

 
Finansiella organisationer, både fondbolag och externa finansiella tjänster i anknytning till 
premiepensionen, kan ha nytta och ta del av studien som ett underlag vid diskussion för 
utformning av strategier och distributionskanaler.  
 
Vidare rekommenderar vi att Pensionsmyndigheten, samt beslutsfattare inom den allmänna 
pensionen, tar denna slutsats i beaktning. Resultaten visar att samtliga respondenter känner 
misstro till pensionssystemet som helhet, majoriteten saknar finansiella kunskaper och har en låg 
grad av självförtroende vid placering av premiepensionen. Samtliga respondenter har påtalat att 
storleken på premiepensionen i förhållande till det övriga pensionssparandet utgör en liten del, 
vilket minskar deras engagemang och deras uppfattning om risk. Detta bör tas i beaktande, då 
premiepensionen kan komma att utgöra en stor andel av den framtida pensionen för de som är 
unga i samhället idag. 
 
Eftersom att studien inte kan generaliseras till alla premiepensionssparare i Sverige anser vi inte 
att denna slutsats bör betraktas som ett beslutsunderlag, däremot kan den utgöra en språngbräda 
för vidare diskussion för organisationer och beslutsfattare i anknytning till premiepensionen. 

 
6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Vi rekommenderar till fortsatt forskning inom området som kan tillföra viktiga insikter om 
pensionssparares beteenden vid placering av premiepensionen, och en generalisering för 
majoriteten premiepensionsspararna i Sverige. Avsikten med studien har inte varit att bidra med 
en generalisering, respondenterna är för få för att vi ska kunna konstatera några orsakssamband. 
Studien visar dock att det finns skäl att tro att modellen som Beckett et. al (2000) har presenterat 
kan vara i behov av att rekonstrueras. Med rekonstruktion menar vi att modellen kan vara i 
behov av att anpassas utifrån det beteende som har visat sig hos två av respondenterna som vi 
kunnat klassificera utifrån beteendena “Repeat-Passive” och “Relational-Dependent”. 
  
Vid fortsatt forskning inom området rekommenderar vi vidare att respondenterna utgör en större 
variation av populationen. Premiepensionen kan komma att utgöra en avgörande andel av den 
framtida pensionen för dem som fattar genomtänka val vid placering av premiepensionen, främst 
för de pensionssparare som är unga idag (SVD, 2013). Denna studie bygger på respondenter i 
åldersspannet 50-65 år, vilket gör att de betraktas som en “äldre” målgrupp. För de som är äldre 

idag kommer premiepensionen sannolikt inte utgöra en lika stor andel i förhållande till det övriga 
pensionssparandet, som för de yngre spararna. För att kunna generalisera denna studie till hela 
Sveriges befolkning som innehar en premiepension krävs det en större avvikelse i ålder.  
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Vid sökande av respondenter upplevde vi stor skillnad på engagemang och intresse hos individer 
med olika bakgrund, därför är större variation av individer från olika samhällsklasser även av 
vikt att studera i detta sammanhang. Med hänsyn till att tidigare studier visar att det finns 
skillnader i män och kvinnors beteenden i anknytning till pensioner (Bajtelsmit et. al, 1999, s 9) 
rekommenderar vi även att vid fortsatta studier genomföra detta ur ett genusperspektiv. Vi ser 
även en möjlighet att vid fortsatt forskning inom området både studera passiva och aktiva 
konsumenter, samt de som anlitat en extern finansiell tjänst, för att kunna urskilja olikheter i 
respondenternas beteenden. 
  
Vidare föreslår vi att vid fortsatt forskning komplettera intervjuerna med diskussioner i 
fokusgrupper, i likhet med Beckett et. al (2000). Anledningen är att vi tror att om respondenterna 
får diskutera med varandra kan det väcka tankar och åsikter som inte kommer upp under enskilda 
intervjuer. Samtidigt ger individuella intervjuer varje respondent möjlighet att ta plats och 
uttrycka sig i sin egen takt. 
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7. Etisk och samhällelig diskussion 

 
Bakgrunden till det reformerade pensionssystemet är att det föregående ATP-systemet inte 
bedömdes vara tillräckligt finansiellt mot samhällsekonomiska och demografiska påfrestningar 
(RiR, 2013:14, s. 51). Systemet var inte finansiellt stabilt och krävde därför en reformering som 
ledde till dagens allmänna pensionssystem (Pensionsmyndigheten d, 2014). 
 
Av den pensionsgrundande inkomsten går 16 procent till inkomstpensionen och två och en halv 
procent till premiepensionen (Pensionsmyndigheten a, 2014). Inkomstpensionen motsvarar ett 
fördelningssystem där årets inbetalda avgifter finansierar utbetalda inkomstpensioner under 
samma år (RiR, 2013:14, s. 51). Dagens insättningar till premiepensionen placeras i fonder för 
att, till skillnad från inkomstpensionen, finansiera de enskildas framtida premiepension (RiR, 
2013:14, s. 51). Storleken på premiepensionen beror på värdeutvecklingen i de fonder som 
premiepensionen placerats i, den finansiella risken i premiepensionen ligger därmed helt hos 
spararna (RiR, 2013:14, s. 51). 
 
Systemet med premiepensionen har sedan dess införande kontinuerligt väckt många debatter, där 
det finns både de som är för systemet och de som är motståndare. Pensionen behandlar 
människors inkomst i framtiden och väcker i det avseendet många känslor hos spararna. Att 
systemet inbegriper en del utav pensionen som lägger all finansiell risk på enskilda 
pensionssparare skapar en diskussion huruvida det är etiskt riktigt att lägga ansvaret på enskilda 
individer i samhället, där alla människor har olika förutsättningar att lyckas med sin placering av 
premiepensionen. Majoriteten av respondenterna som har deltagit i denna studie har 
uppmärksammat den etiska aspekten av premiepensionen, vilket leder oss in på en vidare 
diskussion om de ojämlika förutsättningar som systemet med premiepension frambringar. Där 
individer med finansiella kunskaper och erfarenhet av de finansiella marknaderna, mer sannolikt 
har bättre förmåga och intresse att fatta genomtänkta ekonomiska beslut vid den finansiella 
planeringen inför pensionen. Personer som är högutbildade, välbärgade, samt arbetar inom den 
finansiella och kommunala sektorn, är mer benägna att göra ett aktivt val av placering i fonder än 
andra personer (Engström & Westerberg, 2003, s. 243). Anledningen är att dessa individer ofta 
har tidigare erfarenheter och är bekanta med de finansiella marknaderna (Engström & 
Westerberg, 2003, s. 243). Såvida kan det upplevas som att systemet leder till en ojämlik 
situation bland spararna. 
 
1 december 2012 presenterades en rapport av pensionärsorganisationen SKPF som visar på 
bristerna med premiepensionssystemet (SVD, 2012). Sam Sandberg som är förbundsordförande 
för organisationen skriver att utbudet på fondalternativ, med drygt 800 fonder, gör systemet 
oöverblickbart för spararna att göra genomtänkta val (SVD, 2012). Trots informationsinsatser 
saknar många sparare intresse och engagemang i fondval (SVD, 2012). Rapporten visar att vid 
tillfället för undersökningen rådde det stor kunskapsbrist om fonder och fondbyten, i stor 
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utsträckning bland unga, vilket är allvarligt eftersom ungas pension i större omfattning kommer 
att bestå av premiepensionen än hos de äldre (SVD, 2012). Rapporten visar också att det råder 
brist på förtroende bland allmänheten för tvångssparandet, som Sam Sandberg benämner 
systemet med premiepension (SVD, 2012).  
 
Respondenterna som deltagit i denna studie har särskilt uppmärksammat dessa aspekter. 
Majoriteten av respondenterna har begränsande finansiella kunskaper eller saknar finansiella 
kunskaper, vilket har visat sig påverka deras engagemang och självförtroende vid valet av fonder 
för placering av premiepensionen. Samtliga respondenter har påtalat att de känner misstro till 
systemet med premiepension, samt att systemet frambringar en orättvisa i form av att alla sparare 
har olika förutsättningar att lyckas med sina placeringar. Sålunda bekräftas att det är viktigt att 
skapa diskussion kring huruvida det är moraliskt rätt att staten formar ett system där deltagandet 
i den finansiella marknaden är påtvingat, och där sparare har olika stora förutsättningar att lyckas 
med sparandet. 
 
Respondenterna som deltog i studien är i åldersspannet 50-65 år. Intressant att beakta här, är att 
samtliga respondenters uppfattning om risk vid placering av premiepensionen, minskade till följd 
av att de anser att premiepensionen utgör en liten andel av det totala sparandet inför pensionen. 
Även deras engagemang och intresse i placeringen tenderar att påverkas till följd av storleken på 
premiepensionen. 
 
Lars-Arne Staxäng, ledamot i pensionsgruppen, förklarar att premiepensionen är särskilt 
betydelsefull för de som är unga idag, den kan komma att utgöra en betydande del av den 
framtida pensionen (SVD, 2013). Att avskaffa premiepensionen riskerar att försämra ungdomars 
framtida pensioner (SVD, 2013). Vidare anser han att systemet med premiepensionen tjänar sitt 
syfte och kompenserar för de faktorer som var ohållbara med det tidigare ATP-systemet (SVD, 
2013). Hållbarheten i Sveriges pensionssystem ses som ett internationellt föredöme (SVD, 2013). 
 
Ingen av respondenterna har reflekterat över att premiepensionen, kanske främst för deras barn, 
kan komma att utgöra en betydande del av den totala pensionen om individerna placerar 
premiepensionen eftertänksamt. Respondenternas vetenskap om nyttan med 
premiepensionssystemet verkar överskuggas av en irritation gentemot ett påtvingat deltagande i 
de finansiella marknaderna. Majoriteten av respondenterna har berättat att de upplever att de inte 
har tid att förvärva kunskap och information för att fatta rationella val inför placeringen av 
premiepensionen. Vi är medvetna om att respondenternas ålder kan påverka hur de värderar 
premiepensionen, då den kommer ha störst betydelse för de som är unga idag. Viktigt att beakta 
här anser vi ändå är, att de saknar kännedom om att premiepensionen kan komma att ha stor 
betydelse i framtiden. Respondenterna har uttryckt en oro för sina barns framtid gentemot det 
reformerade pensionssystemet som inbegriper premiepension. Upplevelsen som helhet hos 
respondenterna i denna studie är snarare att hela systemet utgör en osäker framtid och att ATP-
systemet var mer begripligt, samt att staten bör kunna ordna pensionen för sina medborgare. 
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Pensionsfrågor är komplicerade och förstås av ett fåtal experter, samt beslutas av politiker och 
intresseorganisationer. Majoriteten av spararna har begränsad förståelse för pensionssystemets 
uppbyggnad på detaljerad nivå. Att avveckla premiepensionssystemet och omfördela kapitalet 
till spararens övriga individuella pensionskonton skulle innebära en säkrare pension för dagens 
pensionärer, men en betydligt osäkrare framtida pension för de som fortfarande är unga (SVD, 
2012). Det är en liknelse med att ta från morgondagens pensionärer och ge till dagens. 
 
Lars-Arne Staxäng anser att det finns ett egenvärde i att ge människor valfrihet och en möjlighet 
att påverka sin pension (SVD, 2013). Till skillnad från Jöran Rubensson, Förbundsordförande i 
Sveriges Pensionärers Riksförbund, som ifrågasätter egenvärdet i den valfrihet som 
premiepensionssystemet erbjuder (SVD, 2013). Enligt honom har införandet av premiepensionen 
skett tvångsmässigt, och valfriheten är något som efterfrågas av få personer (SVD, 2013). 
 
Att svara på om systemet med premiepensionen är etiskt riktig är sålunda en komplicerad fråga. 
Där det inte är tillräckligt att enbart se över de etiska aspekterna med systemet, det vill säga de 
orättviseaspekter som finns. Alla för-, och nackdelar med premiepensionssystemet är viktiga att 
beakta för att här kunna bilda sig en uppfattning. Utifrån den kännedom vi hittills har skapat oss 
en uppfattning om är vår upplevelse att pensionssparare inte bara saknar finansiella kunskaper 
för att kunna fatta genomtänkta beslut i valet av fonder för placering av premiepensionen. 
Pensionssparare behöver också informeras om fördelarna med det reformerade pensionssystemet, 
och nyttan med premiepension för unga pensionssparare, i betydligt större omfattning. 
Information om nyttan med premiepensionen är viktig, det kan eventuellt bidra med ökat 
engagemang och intresse för spararna. Finansiell information, information om fonder och 
fondbyten är nödvändigt för att bidra till att alla sparare ska ha samma förutsättningar att lyckas 
med sina placeringar av premiepensionen. 
 
Vår avslutande sammanfattning i den etiska debatten är sålunda att när staten inför ett 
pensionssystem som lägger ansvaret på enskilda sparare, är det av stor vikt att förse individerna 
med nödvändig information i alla former. Information som alla individer har möjlighet att förstå 
och ta till sig. Med avsikt att minska de orättviseaspekter som annars uppstår i samhället.  
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8. Sanningskriterier 
 

8.1 Trovärdighet 

Ett av sanningskriterierna är trovärdighet, som motsvaras av intern validitet (Bryman, 2011, s. 
354). För att skapa trovärdighet utförs en så kallad respondentvalidering, där författarna 
rapporterar resultaten till de personer som deltagit i studien (Bryman, 2011, s. 355). Deltagarna 
får möjlighet att bekräfta att resultatet stämmer överens med hur författaren har tolkat samtalet 
(Bryman, 2011, s. 355). 
  
I denna studie har det utförts en respondentvalidering, vilket innebär att de transkriberade 
intervjuerna har skickats till respondenterna för att de ska få möjlighet att bekräfta 
transkriberingen av intervjuerna (Bryman, 2011, s. 353). Syftet är att försäkra oss om att 
resultatet överensstämmer med respondenternas uppfattningar (Bryman, 2011, s. 353). 
Respondenterna gavs möjlighet att lägga till och förtydliga åsikter som de upplevde hade tolkats 
felaktigt, allt för att undvika eventuella missförstånd. Ingen av respondenterna valde att lägga till 
eller förtydliga informationen i transkriberingarna utöver språkliga fel. 
  

8.2 Överförbarhet 
 
Kvalitativ forskningen innebär att individer som har vissa gemensamma egenskaper studeras 
intensivt, med andra ord handlar det följaktligen om djup och inte bredd som en kvantitativ 
forskning eftersträvar (Bryman, 2011, s. 355). Kriteriet överförbarhet har den mening inom 
kvalitativ forskning, att utföra djupgående redogörelser av det eller de som studeras (Bryman, 
2011, s. 355). Denna redogörelse utgör sedan en slags databas som andra personer kan ta hjälp 
av för att kunna avgöra överförbarheten i resultaten till ett annat sammanhang eller en annan 
miljö (Bryman, 2011, s. 355). 

Denna studie är inte överförbar i det avseende att premiepensionssparare är unika i sitt slag då de 
tvingats till ett ställningstagande kring placering i fonder för sin premiepension. Det svenska 
pensionssystemet är även något som är speciellt just för Sverige, därmed gör detta det svårt för 
andra länder att utföra en likanade studie i detta hänseende. Studiens empiriavsnitt kan dock 
användas som ett verktyg vid andra sammanhang av studier, då respondenterna uttrycker hur de 
känner exempelvis inför distributionskanaler, svårigheter med placeringar och finansiella 
kunskaper som krävs i fondplaceringssammanhang. 

8.3 Pålitlighet 
 
Kriteriet pålitlighet är motsvarigheten till den kvantitativa forskningens begrepp reliabilitet 
(Bryman, 2011, s. 355). Vid bedömningen av begreppet pålitlighet gäller det att ha ett 
granskande synsätt, vilket innebär att det med säkerhet skapas en komplett och disponibel 
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redogörelse av alla delar i forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 355). Andra personer, som 
exempelvis kollegor, kan agera som granskare, vilket innebär att de granskar dessa delar under 
forskningens gång för att ge en bedömning för de tillvägagångssätten och tekniker som valts till 
studien (Bryman, 2011, s. 355). 

Detta har delvis tillämpats i studien, i det avseendet att en handledare kontinuerligt har 
kontrollerat och bedömt studiens olika delar genom studiens arbetsgång. Studiens pålitlighet 
hade kunnat stärkas ytterligare genom att fler utomstående personer granskat de huvudsakliga 
delarna i studien för en korrekt teoretisk bedömning. Studiens alla delar är noggrant 
genomtänkta, avsikten har varit att beskrivna dem och kopplat dem till varandra på ett tydligt sätt 
för läsaren. De val som gjorts i studien har vi genomgående försökt motivera och argumentera 
för, tabeller och figurer som uppkommer har vi försökt förklara på ett tydligt tillvägagångssätt 
för att skapa förståelse för hur de uppfyller en funktion i studien. 

8.4 Styrka och bekräfta 
 
Kriteriet styrka och bekräfta innebär att forskaren med kännedom om att det är svårt att utföra en 
samhällelig forskning med total objektivitet, försöker garantera att denne har agerat i god tro 
(Bryman, 2011, s. 355). Det vill säga att det ska med klarhet framgå att forskaren inte medvetet 
har låtit sina egna personliga åsikter påverka studiens tillvägagångssätt och dess slutsats 
(Bryman, 2011, s. 355).  

Vi som författare har inte haft för avsikt att låta egna värderingar eller personliga åsikter påverka 
studien. En kvalitativ forskning skapar en viss tolkning av hur respondenterna svarat och reagerat 
under intervjutillfällena. Vid sådana tillfällen kan det vara svårt att undvika att personliga åsikter 
har inverkan. Studiens resultat har ingen förankring i egna, eller andras, intressen, således är 
uppfattningen att studiens utförande och slutsatser inte avsiktligen eller med vårt medvetande har 
påverkats av egna åsikter.  
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Bilaga A 

  

Frågeschema 

  
Första sektion 

Känner du till hur pensionssystemet i Sverige fungerar? 

Vad tycker du om premiepensionssystemet? 

Hur ser du på din premiepension? 
  
Andra sektion 

Engagerar du dig i ditt sparande av premiepensionen? 

Ex. följer resultatrapporter, prognoser, marknadsutveckling, jämför index osv. 
Har du några kunskaper om finansiell planering? 

Ex. kunskap om finansiella begrepp som avgift, risk, avkastning och prognosränta. Generella 
kunskaper om fonder, aktier, räntebärande papper, finansiella planering. 
  
Tredje sektion 

Känner du till vad en finansiell tjänst innebär? 

Har du haft kontakt med en finansiell tjänst gällande premiepensionen? 

Har du använt dig av någon finansiell tjänst gällande premiepensionen tidigare? 

Hur upplever du att kontakten/bemötandet med organisationen vid kontakten? 
  
Fjärde sektion 

Skulle du föredra regelbunden kontakt med organisationen om utfallet? 

Hur skulle du föredra att kontakten med en finansiell organisation skedde? 

Ex. telefon, e-post, face-to-face. 
Skulle du känna större förtroende för en finansiell tjänst gällande premiepension hos ett 
varumärke som du är bekant med? 
  
Femte sektion 

Hur kommer det sig att du har valt att göra ett aktivt val av fonder? 

Hur värderar du valet av fonder till din premiepension? 
  
 
 
 
 
 
 


