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Sammanfattning 
 
Det nya pensionssystemet infördes i Sverige år 1999 och är indelat i tre olika delar, den 
allmänna pensionen, avtal/tjänstepensionen samt det privata pensionssparandet och detta 
system ställer mycket högre krav på varje enskild individ än vad det gamla ATP-systemet 
gjorde. Dessa krav innebär att ansvaret ökar och att individen själv är med och påverkar hur 
stor den slutliga pensionen kommer att bli. 
 
För sju år sedan gjorde Konsumentverket en rapport om privat pensionssparande där de tar 
upp olika variationer, behov och möjligheter till att pensionsspara mellan olika grupper. Till 
skillnad från Konsumentverket är vår uppsats syfte att ta reda på vad ålderskategorin 20-30 
års attityd är till att pensionsspara privat samt vika faktorer det är som påverkar en individs 
inställning 
 
För att kunna genomföra detta har vi valt att göra både en kvalitativ och kvantitativ 
undersökning och det gjordes i form av intervjuer med tre olika banker (Handelsbanken, 
Nordea och Swedbank) samt en enkätundersökning som delades ut till 250 respondenter inom 
vår ålderskategori.  
 
Vad vi kommit fram till efter genomförandet av uppsatsen är att attityden till att 
pensionsspara privat är positiv då var fjärde student och varannan förvärvsarbetare faktiskt 
pensionssparar privat och det skiljde sig mycket ifrån både vår och bankens uppfattning. 
Majoriteten av de som besvarade vår enkät tyckte att det privata pensionssparandet är viktigt 
eller mycket viktigt och detta tyder på att unga blir allt mer medvetna om innebörden av det 
nya pensionssystemet. 



Förord
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Disposition   
 
 
   

 
 I det inledande kapitlet kommer vi att ge en förklaring till hur det 
nya pensionssystemet är uppbyggt samt vad som är vår uppsats 
syfte, problemområde och frågeställningar. 

 
   

 
 

Inledning 

 
Vidare beskrivs vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi 
kommer att använda oss utav. Här finns det även beskrivet hur 
vår insamling av data har gjorts, vilket urval vi bestämt oss för 
samt förklaring till detta. 
 
 
 
I detta kapitel återges en djupare beskrivning hur det privata 
pensionssystemet är uppbyggt, vilka olika sparformer som finns 
samt vilka deras egenskaper är. Det tas även upp lagar kring det 
nya pensionssystemet. 
 
 

 
 
I teorikapitlet tas det upp olika teorier kring individens attityd 
samt köpbeteende, detta för att ta reda på hur individen agerar och 
reflekterar kring det privata pensionssparandet. 
 
 

 

 
Presentation av det 

nya 
pensionssystemet 

 
 

Empiri och analys 
 

 
 

Slutsats 

 
 

Teori 

 
 

Metod 

 
I detta avsnitt analyserar vi det material som framkommit från vår 
enkätundersökning och jämför det mot de intervjuer vi haft med 
bankerna samt de teorier vi tagit upp i teoriavsnittet 
 
 
 
 
I vår slutsats besvarar vi de frågeställningar som tagits upp i 
inledningen relaterat till vårt syfte och problemområde. Våra 
slutsatser grundas på det fakta vi fått genom olika teorier samt 
våra empiriska undersökningar.  
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1. Inledning  
 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att ge en förklaring till hur det nya pensionssystemet är 
uppbyggt samt vad som är vår uppsats syfte, problemområde och frågeställningar. 
 

 

1.1 Bakgrund  
 
Dagens pensionssystem infördes i Sverige 1999 och förändringen gjordes från det gamla 
ATP-systemet (allmän tilläggspension) som baserades på ett fördelningssystem som var 
förmånsbaserat. Pensionsavgifterna för den som förvärvsarbetade nyttjades till största del av 
att betala pensioner till de individer som vid samma tidpunkt gått i pension. Den största 
skillnaden mellan ATP och det nuvarande pensionssystemet är att ATP var förmånsbestämt 
och det nya pensionssystemet är avgiftsbestämt. Med ATP tjänar individen sin rätt till pension 
och yngre generationers avgifter anpassades för att räcka till dessa pensioner. Det nya 
pensionssystemet har däremot en omvänd lösning vilket innebär att avgiften bestäms och 
pensionerna får anpassas till vad avgifterna räcker till (Nilsson 1999). 
 
Dagens pensionssystem är indelat i tre olika delar, den allmänna pensionen som är uppdelad 
av inkomstpension och premiepension, avtal/tjänstepensionen samt det privata 
pensionssparandet (Nordea, 2007).  
 
Bilden nedan visar på hur dagens pensionssystem är uppbyggt. 

Figur1: Nordea, 2007 
 
Den allmänna pensionen kommer ifrån staten och den har man rätt till enligt lag, hur stor den 
blir beror på hur länge individen har arbetat samt storleken på inkomsten. Den består av två 
delar, inkomstpension och premiepension. Inkomstpension är den del av pensionen som tjänas 
ihop under arbetslivet och av den går 18,5 procent per år till att betala en pensionsavgift varav 
16 procent går till att betala dagens pensioner. De resterande 2,5 procenten av 
pensionsavgiften är premiepension och går till den egna framtida pensionen (Nordea, 2007). 
Om individen inte har haft någon inkomst eller enbart en väldigt låg är man berättigad till en 
garantipension, vilket motsvarar för en ensamstående pensionär 2.13 prisbasbelopp per år 
vilket blir cirka 86000 kr (SCB, 2007). 
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Avtal/tjänstepension är den del av pensionen som arbetsgivaren avsätter till arbetstagarens 
framtida pension och bygger på ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna. Storleken på denna del beror på vilket avtalsområde individen tillhör, hur 
mycket arbetsgivaren betalar in samt hur stor avkastning som fås på de insatta pengarna. 
Individen kan av avtal/tjänstepensionen göra ett aktivt val mellan en fondförsäkring eller en 
traditionell försäkring men görs inte det hamnar pengarna automatiskt i en traditionell 
försäkring (Nordea 2007; Swedbank, 2007a). 
 
Den sista delen av det nya pensionssystemet är det privata pensionssparandet och det finns tre 
slags sparformer– traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring och individuellt 
pensionssparande (IPS) (Nilsson, 2000). Denna del av pensionssystemet är valfri och 
individen ansvarar själv över den och har en möjlighet att själv påverka storleken på sin 
framtida pension. Individen väljer vart pengarna ska placeras t ex i fonder, aktier, 
aktieindexobligationer eller bankkonto. Detta är ett enkelt och skattemässigt fördelaktigt sätt 
att pensionsspara då det är avdragsgillt i deklarationen (Nordea 2007; Swedbank, 2007b).  
 
Med systemskiftet ökar dels kravet på individen när det gäller att spara inför pensionen men 
även på sparinstituten (banker, försäkringsbolag etc.) då de ska tillgodose individens särskilda 
behov. En implikation av det bör vara att det blir allt viktigare att börja spara redan i tidig 
ålder då många av dagens unga1 kommer ut allt senare på arbetsmarknaden. Individen 
behöver mer kunskap om hur det är att pensionsspara privat då det gör stora skillnader på den 
slutliga pensionen men borde även engagera sig och ta ett större eget ansvar för sin framtida 
pension.  
 

1.2 Problemområde  
 
Konsumentverket gjorde år 2000 en rapport om privat pensionssparande där de tog upp 
konkret fakta om hur individer i samhället förhåller sig till det nya pensionssystemet. Det som 
skiljer vår uppsats från Konsumentverkets rapport är att vi ser på hur individens attityd är till 
att pensionsspara privat och det kommer vi lägga fokus på. Vår avgränsning blir dock till 
ålderskategorin 20-30 år. 
 
En utgångspunkt i vår uppsats är att se om individer i ålderskategorin 20-30 år vet hur det nya 
pensionssystemet är uppbyggt och att det i och med det ligger ett större ansvar hos individen 
själv att pensionen blir så bra som möjligt. Detta då vi anser att staten och andra institut 
brister i att förmedla detta till samhället. En annan aspekt som kan påverka individers 
inställning till att pensionsspara privat kan vara att det är ett relativt osäkert sparande då 
politiska beslut kan komma att ändra förutsättningarna helt till exempel kommer den nya 
regeringen från och med 2008 försämra avdragsmöjligheterna i deklarationen för privat 
pensionssparande (Avanza, 2007). 
 
Unga tenderar att studera allt längre i dagsläget och detta bidrar till att den allmänna 
pensionen samt avtals/tjänstepensionen blir drabbade då de går miste om pensionsrätter som 
automatiskt erhålls när man förvärvsarbetar (SCB, 2007). Visserligen får även studenter 
pensionsrätter men det är endast av en marginell betydelse. Det gör att det privata sparandet 
bör bli avgörande för individen men frågan är om de unga har insett vikten i detta.  
 

                                                 
1 Vi definierar unga som ålderskategorin 20-30 år 
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1.3 Frågeställningar 
 
I uppsatsen avser vi att besvara följande frågor: 
 

• I vilken utsträckning pensionssparar unga privat? 
 
• Tycker unga det är viktigt att pensionsspara privat? 

 
• Är unga oroliga för sin framtida pension? 

 
• Vilka faktorer påverkar studenter/förvärvsarbetare vid privat pensionssparande? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad ålderskategorin 20-30 års attityd är till att 
pensionsspara privat samt vika faktorer det är som påverkar en individs inställning.  
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2. Metod 
 
 

I detta kapitel beskrivs vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi kommer att använda oss 
utav. Här finns det även beskrivet hur vår insamling av data har gjorts, vilket urval vi bestämt 
oss för samt förklaring till detta. 
 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Metodupplägget vi kommer att använda oss av för att komma fram till ett resultat för vår 
studie grundas på att genomföra tre ingående intervjuer med banker, detta för att få en 
uppfattning om bankväsendets syn på individer mellan 20-30 års attityd till att pensionsspara 
privat. Materialet kommer sedan att ligga till grund för en utgiven enkätundersökning för 
denna ålderskategori, denna enkätundersökning genomförs för att få kunskap om vad den 
valda kategorins attityder är till privat pensionssparande samt vilken kunskap de har inom 
området. Detta är ett genomtänkt metodupplägg då vi använder oss av både intervjuer och en 
enkätundersökning, vi gör detta för att få en sådan korrekt uppfattning som möjligt av hur 
ungas attityder är till denna typ av sparande. Med hjälp av informationen vi får från bankerna 
kommer vi att utforma enkätundersökningens frågor, tanken med detta att frågorna ska bli så 
lämpliga som möjligt för våra frågeställningar. Sedan kommer vi med hjälp av olika teorier 
om kundens attityder, köpbeteende och sparbeteende samt grundläggande fakta om hur det 
nya pensionssystemet är uppbyggt analysera och jämföra detta med den empiri vi får in och 
sammanställer. 
 

2.2 Metodval 
 
Metodval har gjorts med hänsyn till studiens syfte, vilket är att ta reda på vad ålderskategorin 
20-30 års attityd är till att pensionsspara privat samt vika faktorer det är som påverkar en 
individs inställning. Vi har valt att avgränsa oss till det privata pensionssparandet och tar 
ingen hänsyn till andra sparformer detta för att vi tycker att det är ett aktuellt ämne i 
dagsläget. En annan avgränsning vi har gjort är att endast undersöker ålderskategorin 20-30 
års attityder till det nya pensionssystemet och anledningen till att vi valde denna 
ålderskategori är för att vi i tidigare kurser på universitetet har insett att om individen börjar 
spara redan i tidig ålder kan det göra stor skillnad i slutändan exempelvis på grund av ränta på 
ränta effekten.  
 
Genom att göra intervjuer med olika banker får vi en djupare förståelse för deras inställning 
till privat pensionssparande och har därför valt ett fåtal mer djupgående intervjuer. Med en 
enkätundersökning till individer i åldrar 20-30 år vill vi ta reda på hur deras attityd och 
kunskap är om det privata pensionssparandet och utifrån det data bearbeta och grunda våra 
resultat. Kvantitativa och kvalitativa undersökningar syftar på hur information som samlats in 
genereras, bearbetas och analyseras och för att kunna genomföra denna typ av uppsats 
kommer det utföras både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning (Jacobsen, 2002). Vi 
anser att uppsatsen får en mer rättvisande bild om man använder sig av denna typ av 
metodupplägg än om man endast använt sig av endera en kvantitativ eller en kvalitativ 
undersökning. En kvalitativ undersökning är när man använder sig av öppna samtal mellan 
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respondenten och undersökarna, eventuellt knutet till ett tema. Vid en sådan undersökning ger 
man respondenten möjligheten att med egna ord besvara de frågor som ställts (Jacobsen, 
2002). Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning i form av tre djupgående intervjuer med 
Swedbank, Handelsbanken och Nordea och från dessa intervjuer får vi en inblick i vad 
bankernas åsikter är om det privata pensionssparandet. En kvantitativ undersökning används 
istället främst för att förstå vad människor gör och varför de gör det. Vid kvantitativ data 
används främst siffror eller andra storleksuppgifter och den vanligaste typen är frågeformulär 
med fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Uppsatsen kommer kvantitativt att grunda sig på 
en enkätundersökning som kommer att delas ut till individer i åldern 20-30 år. Avsikten med 
vår kvantitativa undersökning är att upptäcka vad ungas attityder är till det privata 
pensionssparandet som vi sedan kommer att grunda våra analyser och slutsatser på. 
 

2.3 Insamling av data 
 
Informationsinsamling grundas av två olika typer av informationskällor, primärdata och 
sekundärdata. Primärdata är upplysningar som samlas in direkt ifrån forskaren och det kan 
göras genom observationer, öppna individuella intervjuer eller gruppintervjuer. I uppsatsen 
samlas primärdata in i form av tre ingående intervjuer och en enkätundersökning och kommer 
vara den största informationskällan för uppsatsen. Annan typ av information som används i 
uppsatsen är sekundärdata och med det menas sådan information som inte är direkt hämtad 
från källan utan som är insamlad av andra. Våra teorier grundas på sekundärdata (Jacobsen, 
2002). 
 

2.3.1 Intervjuer 
 
Vi valde att begränsa oss till att se hur bankerna ser på det privata pensionssparandet bland 
unga och därmed utesluts försäkringsbolag och andra sparinstitut. Ambitionen var att få en 
intervju med de fyra största bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank för att få 
en sådan rättvisande bild som möjligt men SEB uteblev då de ej hade möjlighet att träffa oss. 
Dessa tre banker täcker fortfarande en stor del av de bankkunder som finns och därför anser vi 
att deras åsikter kan vara en tillräckligt tillförlitlig källa till vår typ av uppsats och ge oss 
relevant fakta. 
 
Vi kommer att besöka de olika bankerna innan vi utformar vår enkätundersökning, detta då vi 
genom intervjuerna vill få en djupare förståelse och kunskap inom ämnet och utifrån det 
kunna utarbeta ett bättre frågeformulär till enkäten. Vi använder oss av en öppen individuell 
intervju som är strukturerad, då bankerna kommer att få svara på ett redan färdigställt 
frågeformulär som är lika för alla banker (Jacobsen, 2000). 
 

2.3.2 Enkätundersökning 
 
För att ta reda på hur ungas attityder till privat pensionssparande är i dagsläget kommer vi att 
göra en enkätunderökning. Vår enkät baseras enligt Trost (2001) på ett kvoturval och med det 
menas att man väljer ett urval som ska representera hela populationen, i vårt fall avser det 
ålderskategorin 20-30 år. 
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Enligt Jacobsen (2002) är tiden en central del av avgränsning, att desto större tidsrum som 
undersöks desto större bör populationen bli. Utifrån den begränsade tid vi har för 
undersökningens genomförande begränsar vi antal enkäter till 250 stycken individer i 
ålderskategorin 20-30 år. För att minimera risken för skevhet i undersökningen valde vi att 
dela upp enkäterna lika vid två utvalda platser, Karlstad universitet och Bergviks köpcenter. 
Vi valde Karlstads universitet där vi når många studenter och Bergviks köpcenter för att 
komma åt de övriga inom ålderskategorin som inte studerar. Det föreligger dock en risk för att 
även de som är något äldre än 30 år blir tillfrågade då det är svårt att urskilja den exakta 
åldern hos individen. 
 

2.4 Bearbetning av data 
 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion eller deduktion. Induktion bygger på 
empiri och deduktion på logik. Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser 
utifrån empirisk fakta och den förutsätter kvantifiering (Thurén, 1991). Till motsats från 
induktion så innebär deduktion att det bästa sättet att få grepp om verkligheten är att först 
skaffa sig vissa förväntningar om hur problemet ser ut och därefter samla in empiri för att 
kunna se att man drar en logisk slutsats (Jacobsen, 2002). Vår uppsats genomsyras av induktiv 
empiri då det centrala avsnittet i uppsatsen är intervjuer och en enkätundersökning. I 
enkätundersökningen får man räkna med ett visst bortfall både externt och internt. Med 
externt bortfall menas de individer som vägrar eller inte har möjlighet att delta i 
undersökningen och med internt bortfall menas bortfallet på enstaka frågor bland de som 
besvarat enkäten(Ejlertsson, 2005). Genom vårt val av urvalsmetod utesluts de eventuella 
externa bortfall och vid tänkbara interna bortfall behandlas resterande frågor på ofullständiga 
enkäter. För att uppsatsen ska bli lättförståelig och bra strukturerad har vi valt att redovisa 
empiri och analys i samma avsnitt. 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 
En undersökning vars metod är att samla in empiri bör uppfylla två krav, att empirin är giltig 
och relevant samt att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. Vad som menas med giltig 
och relevant är att vi mäter det vi önskar mäta och att det vi mäter hos några få också bör gälla 
för flera (Jacobsen, 2002). Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp vid kvantitativa, 
induktiva undersökningar (Thurén, 1991). För att uppnå hög validitet i enkätundersökningen 
lade vi ner mycket tid på utformning av enkäten och delade även ut 10 stycken provenkäter 
för att minska risken för felaktigheter. Det som gör vår uppsats pålitlig är att vi kommer att 
använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metodansats och på så sätt minska risken 
för att få en snedvriden bild av attityden till att pensionsspara privat. 
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3. Presentation av det privata pensionssparandet 
 
 

I detta kapitel återges en djupare beskrivning hur det privata pensionssystemet är uppbyggt, 
vilka olika sparformer som finns samt vilka deras egenskaper är. Det tas även upp lagar kring 
det nya pensionssystemet. 
 

 

3.1 Inledning 
 
De delar som finns med i detta kapitel har tagits med för att läsaren ska få en djupare 
förståelse för hur det privata pensionssparandet är uppbyggt samt hur det fungerar i praktiken. 
I avsnittet om det privata pensionssparandet står det vilka alternativa sparsätt banken erbjuder 
samt vilken sparform en individ ska välja utifrån deras attityd och livssituation. För att ge 
läsaren en inblick i hur befolkningen i Sverige vill bli informerade om det privata 
pensionssparandet har vi valt att även ta med vissa delar ur konsumentverkets rapport ”Privat 
pensionssparande”. Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter valde vi att ta med då det 
i vår enkät framgått att nästan alla individer vill bli informerade om sparandet genom 
personlig rådgivning. Vi anser därför att det kan vara bra att upplysa om hur en rådgivare får 
agera utifrån redan bestämda lagar. 
 

3.2 Privat pensionssparande 
 
Med det privata pensionssparandet menas det långsiktiga bundna pensionssparande som är 
avdragsgillt vid deklarationen. Den kan bestå av traditionella pensionsförsäkringar, 
fondförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS) (Konsumentverket, 2000). Det är inte 
uppbyggt som ett vanligt sparande utan är ett eget system med egna lagar och regler. 
Finansinspektionen är de som ger tillstånd till de olika sparinstituten som ämnar bedriva 
pensionssparrörelse och de i sin tur erbjuder pensionsavtal till allmänheten (SFS 1993:931). 
De tre olika sparformerna är skatteförmånliga vilket gör att det är ett fördelaktigt sätt att spara 
jämfört med annat sparande. Avdrag får göras för den premie som avsätts men istället betalar 
individen skatt på pensionen när den betalas ut, uttag får göras först vid 55 års ålder och 
kortaste utbetalningstid är 5 år. Det som gör det privata pensionssparandet skattegynnat är att 
skatten på avkastningen endast är 15 procent jämfört med 30 procent som det är för andra 
sparformer. För individer utan inkomst rekommenderas inget pensionssparande då det inte går 
att utnyttja skatteavdraget i deklarationen (Nilsson, 2000). Man ska heller inte spara mer än 
vad man får göra avdrag för och i dagsläget kan det göras avdrag upp till ett halvt basbelopp 
(20 150 kronor år 2007) eller fem procent av inkomsten upp till ett basbelopp (40 300 konor 
år 2007) (SCB, 2007).  
 

3.2.1 Individuellt pensionssparande 
 
IPS infördes 1994 som ett nytt sätt att pensionsspara och med denna sparform ska individen 
själv kunna bestämma över sparandets inriktning till skillnaden mot traditionell 
pensionsförsäkring där sparandet förvaltas av ett försäkringsbolag (SFS 1993:931).  
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Individen kan välja att placera sina pensionspengar i svenska eller utländska 
pensionssparinstitut och väljer mellan olika sparformer som till exempel bankkonto, aktier, 
räntebärande papper eller aktieindexobligationer (Swedbank, 2007c).  
 
Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande tar upp reglerna om denna sparform. Hur 
ett pensionsavtal utformas och hur sparinstituten ska förvalta kundens sparade pengar finns 
beskrivet i den första paragrafen i kapitel tre. 
 

”1 § ett pensionssparavtal skall vara skriftligt. I avtalet skall anges spartiden, 
tidpunkten då utbetalningarna skall börja och det antal år utbetalningar skall ske. 
Pensionssparavtalet skall även innehålla fullmakt för pensionssparinstitutet att 
förfoga över tillgångar på pensionssparkonto för betalning av avkastningsskatt 
enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Avtalsvillkor som 
inte tagits in i avtalet är utan verkan mot kontoinnehavaren.” 
 

När individen har tecknat ett pensionsavtal får sparinstitutet en fullmakt att betala 
avkastningsskatt. Individen har även rätt till att byta sparinstitut men då tas en skälig avgift ut 
för flytten. Institutet har en skyldighet att årligen lämna en skriftlig redovisning av 
innehavarens tillgångar till kunden (SFS 1993:931). 
 
Vid ett dödsfall tillfaller sparandet automatiskt dödsboet om ingen förmånstagare har valts. På 
grund av detta bör den som inte har make/maka eller barn men vill att pensionskapitalet ska 
tillfalla egna arvingar välja IPS (Nilsson, 1999). Vid andra förhållanden som om individen har 
skulder eller går i konkurs finns det lagar som reglerar förhållandet till spararens borgenärer 
(SFS 1993:931). 
 

3.2.2 Traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring 
 
Det finns två typer av pensionsförsäkring traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. 
En traditionell pensionsförsäkring är uppbyggt så att sparinstitutet tar hand om förvaltningen 
åt individen och bär ansvaret för den (Nilsson, 2000). Medan i en fondförsäkring får individen 
själv välja mellan olika fonder och det behöver inte vara enbart sparinstitutets fonder utan det 
kan också vara fonder från andra bolag (Nilsson, 1999). Försäkringsavtalet utformning ska 
innehålla villkor om att försäkringen inte får pantsättas eller belånas samt får inte ändras så 
den inte längre uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. Försäkringen får heller inte 
överlåtas eller återköpas utom i vissa specifika fall som exempelvis konkurs (SFS 1999:1229). 
Till skillnad från IPS skiljer sig de båda pensionsförsäkringarna när det gäller regler för 
förmånstagare vid dödsfall. Det som skiljer de åt är att förmånstagare endast kan vara 
maka/make eller barn. Om inte individen har någon förmånstagare får de övriga 
försäkringstagarna dela på pensionskapitalet (Nilsson, 1999). 
 

3.3 Konsumentverkets undersökning 
 
Konsumentverket (2000) anser att individers behov av information kring det nya 
pensionssystemet och det privata pensionssparandet behövs i större utsträckning för att kunna 
trygga sin framtida pension. Att de behöver mer oberoende, tydlig och lättillgänglig 
information och rådgivning avseende olika former av pensionssparande.  
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De behöver information om hur de ska placera sitt långsiktiga sparande på ett lämpligt sätt 
och enligt konsumentverkets rapport 2000:17 finns det idag ingen myndighet som har ett 
samlat ansvar för att informera samhället om privat pensionssparande. Konsumenternas 
Försäkrings- och Bankbyråer har själva tagit sig an att sprida informationen om detta men kan 
inte förväntas ta det övergripande ansvaret.  
 
Det är inte alltid väsentligt att pensionsspara utan för vissa individer kan det vara bättre att 
vänta med sparandet tills han eller hon fått bättre ekonomiska marginaler. För att bedöma om 
ett privat pensionssparande är nödvändigt bör individen känna till det allmänna 
pensionssystemets uppbyggnad och ha kontroll över sin ekonomi. Det är inte alltid givet att 
ett privat pensionssparande ska ges högsta prioritet. De anser även att man måste väga olika 
viktiga utgiftsposter mot varandra i individens hushållsbudget (Konsumentverket, 2000).  
 
Tillväxten av pensionssparande under 1990-talet har främst bestått av en ökning av antalet 
småsparare. Pensionssparandet ökar med stigande ålder och inkomst men varierar kraftigare i 
förhållande till förvärvsinkomsten än till åldern. Det är fler kvinnor än män som 
pensionssparar men männen sparar i genomsnitt större belopp än vad kvinnorna gör. Att det 
genomsnittliga sparbeloppet för pensionsspararna vanligtvis blir lägre för kvinnor beror på att 
männen överlag har högre inkomster än kvinnorna. Rapporten visade även att de med den 
högsta utbildningsnivån är de med det störst sparande. För individer i 20-24 års ålder ligger 
det genomsnittliga sparbeloppet kring 130 kr för både män och kvinnor (Konsumentverket, 
2000).  
 

3.4 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 
 
De rådgivare som omfattas av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter är de som utför 
rådgivning som tillhandahålls hos banker, värdepappersbolag, fondbolag och 
försäkringsbolag. Rådgivare måste även genomgå ett prov för att få arbeta med denna form av 
rådgivning och följa de kriterier som finns.  Normalt lämnar rådgivningsverksamheter råd om 
lämpliga tillvägagångssätt som till exempel vid köp eller försäljning av aktier och/eller 
andelar i värdepappersfonder (Svensson, 2004). 
 
I lagen om finansiell rådgivning till konsumenter finns regler om vad som avses med 
finansiell verksamhet samt vilken skyldighet rådgivare har gentemot kunden. Som kund måste 
man kunna förutsätta att rådgivaren har en speciell kompetens inom området och kunna 
vägleda kunden om hur han eller hon bör agera. Rådgivning som lämnas ska dessutom vara 
individuellt utformad för kundens särskilda behov och förutsättningar. I vissa sammanhang 
kan det ges allmänna råd, till exempel i vilka värdepappersfonder kunden bör placera sina 
tjänste- eller premiepensioner. Allmänna råd ska då vara framtagna för en grupp av kunder 
och bör baseras på faktorer som riskspridning, vilken åldersgrupp det riktar sig mot samt hur 
stor gruppens kunskap är inom ämnet. Sådana generella råd tar inte hänsyn till kundens 
individuella situation och omfattas därför inte av lagen (Svensson, 2004). 
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Paragraf fem i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter är av central 
betydelse och beskriver vilken skyldighet en rådgivare har gentemot varje enskild konsument. 
Modellen nedan utgör de moment som ingår i god redovisningssed: 

 

 
   

God redovisningssed 

 
Omsorgsplikt 

Anpassning till 
den enskilde 
konsumenten 

 
Avrådande 

Figur ur Svensson 2004 sid.54 
 

Enligt Svensson (2004) är god redovisningssed ett relativt brett ämne och det beror på att 
innehållet är mycket varierande beroende på de omständigheter som föreligger vid varje 
enskild rådgivningssituation. En rådgivare har en skyldighet att iaktta de tre ovanstående 
momenten och med omsorgsplikt menas att rådgivaren med omsorg ska ta till vara på 
konsumentens intressen. Rådgivaren ska ta hänsyn till att konsumenten är den svagare parten 
och har mindre kunskaper om marknaden samt för kunden att skaffa sig fullständiga 
kunskaper är begränsade. En rådgivare ska anpassa informationen efter konsumentens 
önskemål och behov och inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses 
lämpliga för konsumenten. Ett exempel är att den pensionslösning som en rådgivare 
rekommenderar till en 25-årig student som just påbörjat sitt pensionssparande inte är en 
lämplig lösning för en 55-årig välavlönad person som börjar närma sig pensionen. Inom det 
andra delmomentet ”anpassning till den enskilde kunden” ska rådgivningen anpassas till 
kundens kunskapsnivå och förmåga att förstå rådgivarens resonemang samt de råd som 
lämnas ska rättas mot kundens behov, önskemål och förutsättningar. För att rådgivaren ska 
kunna anpassa sin rådgivning efter konsumentens förutsättningar krävs det en kartläggning av 
kundens förkunskaper, ekonomiska och andra förhållanden, önskemål, syfte med placeringen 
och riskbenägenhet. Det sista momentet ”avrådningsplikten” används för att avråda 
konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till 
konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. 
Avrådningsplikten är till för att kunden ska få ta del av rådgivarens sakkunskaper och på så 
sätt få bättre förutsättningar att fatta rimliga beslut inför en placering. 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Efter att vi i detta avsnitt presenterat det privata pensionssparandets uppbyggnad samt hur 
olika lagar reglerar denna typ av sparform vill vi med nästa avsnitt ta upp olika teorier som 
förklarar hur attityden hos en individ kan påverka inställningen till att pensionsspara privat. 
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4. Teori 
 
 

I teorikapitlet tas det upp olika teorier kring individens attityd samt köpbeteende, detta för att 
ta reda på hur individen agerar och reflekterar kring det privata pensionssparandet. 
 

 

4.1 Inledning 
 
För att få en förklaring till att individer agerar på ett visst sätt har vi valt att ta upp olika 
teorier om attityder, köpbeteende och sparbeteende. Anledningen till detta är för att vi anser 
att individens inställning till att pensionsspara privat är relativt påverkbar och att det är många 
faktorer som har en inverkan, exempel på faktorer som kan påverka en individ är kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska. Därför har vi valt att ta upp Kotlers teori om vad som 
påverkar en individs köpbeteende. En annan infallsvinkel är adoptionskurvan som visar på att 
det finns olika typer av kunder och som i alla andra konsumtionssituationer är även 
inställningen till det privata pensionssparandet hos individer olika. 
 

4.2 Attityder 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) kan en attityd beskrivas som en individs 
känslomässiga inställning till och uppfattningen om ett föremål eller fenomen, till exempelvis 
en produkt, tjänst eller ett företag. Detta kan vara av intresse då det antas att attityder påverkar 
kundens beteende. De flesta kundundersökningar studerar attityder på ett eller annat sätt då 
det har en betydande roll i kundens köpbeteende. Om ett företag känner till kundens attityder 
blir det lättare för företaget att utveckla och anpassa kunderbjudandet så att kundens 
uppfattning om värdet av erbjudandet ökar och deras benägenhet att köpa produkten/tjänsten 
stärks.  
 

4.2.1 Involveringsteorin  
 
Involveringsteorin används för att förstå kundens beteende vid beslutsfattande, nivån av 
involvering varierar kraftigt hos kunder och detta i sin tur påverkar kundens köpbeteende 
inför en produkt/tjänst (Fill, 2005). 
 
Engagemanget hos kunden är olika och den största skillnaden mellan ett högt och ett lågt 
engagemang är att vid ett högt engagemang skapar sig kunden en uppfattning och attityd till 
produkten/tjänsten redan innan köpet. Vid ett lågt engagemang skapar istället sig kunden en 
uppfattning och attityd till produkten/tjänsten först efter köpet. Ju högre nivå av involvering 
individen känner inför produkten/tjänsten desto bättre är det för företagen att marknadsföra 
produkten/tjänstens tekniska information och fördelar för att engagera kunden. Vid en lägre 
involvering bör företagen istället använda sig av ett känslomässigt budskap då individen inte 
känner någon övervägande eller medveten ansträngning inför ett eventuellt köpbeslut (Fill, 
2005).  
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Involveringsteorin innefattar även graden av upplevd risk och vid en hög upplevd risk ökar 
kundens intresse för att skaffa sig mer information om produkten/tjänsten innan köpet. Känner 
sig en individ osäker inför resultatet av ett köp kommer det att leda till att även engagemanget 
ökar hos individen. Vid hög risk och hög engagemang kommer kundens informationssökning 
bli stor för att reducera nivån av risken (Fill, 2005). 
 

4.2.2 Attityd till risk 
 
Vid placering av sparande är risk en central faktor, individen bör i god tid fundera över hur 
han eller hon vill att kapitalet ska placeras. Risk och möjlighet hänger samman och beroende 
på hur kunden ställer sig till risk utformar sparinstitutet en ”sparportfölj”2 som anpassas efter 
varje enskild kunds behov. Det är inte alltid att en så hög avkastning som möjligt är den 
viktigaste aspekten för en individ vid placering av sitt sparande. Ställer sig kunden negativ till 
risk att till exempel individen får sömnsvårigheter vid en börskrasch, kan risken spridas och 
minskas genom att placera en del av sin ”sparportfölj” i en bred fond. Individer som valt en 
hög risk och som närmar sig pensionen bör fundera på sitt sparande och kanske omplacera 
sina tillgångar i mer räntebärande sparformer för att undvika att sparandet sjunker kraftigt i 
värde (Swedbank, 2004 & 2007). 
 
Individer har olika syn på risk och vid sparande gäller det att hitta en avvägning mellan den 
risk som individen är beredd att ta och den möjliga avkastningen. Med detta menas att om 
individen är beredd att ta en hög risk kan avkastningen bli större men man riskerar även att 
förlora mycket av det satsade kapitalet. En sparform med låg risk är exempelvis ett sparkonto 
där individen med säkerhet vet vilken ränta den kommer att få och den sparformen med högst 
risk anses på kort sikt vara aktier (Nilsson, 2000). 
 
Individers attityder till risk varierar, en riskavert investerare är de som ogillar risk och för att 
ta en högre risk kräver de en högre avkastning än de som är risksökande. Risksökande 
föredrar istället att ta en högre risk men har inte samma krav på avkastning. Riskneutrala 
individer tar ingen hänsyn till risk utan ser enbart till avkastningen (Perloff, 2004).  
 

4.3 Köpbeteende 
 
Enligt Kotler (2003) påverkas konsumenten av fyra olika faktorer vilket alla inverkar på 
individens köpbeteende, dessa faktorer är: 
 
Kulturella faktorer: Kulturer, subkulturer och samhällsklasser har stor inverkan på 
köpbeteendet som är grundläggande och avgörande för individens behov samt uppträdande. 
Under uppväxten får individen sina värderingar, uppfattningar och beteende från familjen och 
andra institutioner som exempelvis skola och fritidsaktiviteter. Varje kultur består av en 
mindre subkultur som tillför en mer social och speciell identitet. Subkulturer innefattar 
nationalitet, religion, ras och geografiska regioner.   
 
 
 

                                                 
2 Med sparportfölj menar vi en portfölj bestående av olika tillgångar 
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Sociala faktorer: En individs referensgrupp som påverkar köpbeteendet består av en primär- 
och en sekundärgrupp. Den primära gruppen har direkt inverkan och störst inflytande på 
individen och exempel på dem är familj, vänner, grannar och arbetskamrater. Individen 
påverkas och formas kontinuerligt av dessa genom den dagliga kontakten. Individer tillhör 
olika religioner, yrkesgrupper och fackföreningar och dessa är exempel på sekundärgrupper. 
De har en mindre påverkan på individen då interaktionen är mer formell och med 
oregelbunden kontakt.  
 
Personliga faktorer: En köpares beslut påverkas även av egna karaktärsdrag som ålder, 
sysselsättning, ekonomisk livssituation och livsstil. Människor köper olika varor och tjänster 
över en sin livstid och köpbeteendet förändras konstant över tiden. Sysselsättning och den 
ekonomiska livssituationen är de faktorer som har störst inflytande på individens 
konsumtionsmönster. 
 
Psykologiska faktorer: De fyra psykologiska faktorer som styr en individs beslut vid ett 
köptillfälle är motivation, uppfattning, inlärning och värderingar/attityder. En individ kan 
känna obehag i form av fysiska och psykiska tillstånd som till exempel törst, hunger eller oro 
och kan driva individen till att konsumera för att få erkännande, uppskattning eller tillhörighet 
och agerar utifrån den betydelse produkten/tjänsten har för individen. 
 
Dessa faktorer kan enligt oss påverka attityden till ett privat pensionssparande då exempelvis 
en familjs åsikt kan ha en stor inverkan på individen. Vilken livsstil en individ har influeras av 
de olika mikrofaktorerna. En livsstil är en individs förebild av hur det är att leva i världen 
uttryckt i aktiviteter, intressen och åsikter. Livsstilen ger en hel bild av hur individen 
samspelar med livsvillkoren. 
 
En individ influeras även av makrofaktorer som teknik, ekonomi, staten, kultur och demografi 
och i en omgivningsanalys kan man utvärdera om ett samhälle är stabilt eller osäkert (Aaker, 
2005). Staten kan till exempel komma att ändra förutsättningarna eller stoppa olika regler 
över en natt som de till exempel gjorde när de slopade kapitalpension (Swedbank, 2007d).  
 

4.4 Spar och konsumtionsbeteende 
 
Livscykelhypotesen som utvecklats av Modigliani och Brumberg är en av flera teorier om 
hushållens konsumtion och sparande. Enligt denna modell är den enskilde konsumentens 
nytta3 en funktion av dennes totala konsumtion över hela livet. För att individen ska kunna 
maximera sin nytta måste det tas hänsyn till hela livsinkomsten och tidsperspektivet4. Dessa 
två faktorer förändras ständigt över hela livet och om man inte är i behov av pengarna för 
tillfället så väljer individen att spara istället för att konsumera och beskrivs som en ”subjektiv 
diskonteringsränta” som anger hur konsumtionen värderas idag i förhållande till den framtida 
konsumtionen (Berg, 1983). En individs attityd till konsumtion och sparande avgörs av de två 
ovan nämnda faktorerna men hänsyn bör även tas till det samhällsekonomiska läget i landet 
där bland annat räntor, tillväxt och inflation kan få en avgörande roll på om man ska 
pensionssparar privat. Om individen föredrar att pensionsspara privat kan detta vara ett 
exempel på att individen avser att skjuta upp konsumtionen till sin pensionering.  

                                                 
3 Den nytta individen får från konsumtion av en produkt/tjänst. 
4 Den tid till individen behöver pengarna. 
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Enligt Mankiw (2002) ökar konsumtionen när inkomsten stiger, dock ökar inte konsumtionen 
lika mycket som inkomstökningen och det betyder att när inkomsten ökar kan också individen 
spara mer. Sparande är en onödig bekvämlighet och därför förväntas de med mer pengar spara 
mer än de med kärv ekonomi. Inkomsten växlar över hela individens livstid och när 
inkomsten är hög kan individen genom sparande förskjuta konsumtionen till tider då 
inkomsten är lägre och med ett pensionssparande tryggar individen sin framtid (Mankiw, 
2000). När en individ pensionerar blir oftast sparandet negativt och under denna passiva 
period finansieras konsumtionen av det sparande som byggts upp under livstiden och 
exempelvis kan individer som pensionssparat kontinuerligt konsumera mer än de som inte 
pensionssparat privat (Berg, 1983).  
 

4.5 Adoptionskurvan  
 
Enligt Olsen & Peter (2005) är det viktigt att identifiera konsumenters olikheter vid 
konsumtion av nya produkter/tjänster när man undersöker konsumenters produktsamband. 
När konsumenten börjar använda en ny produkt görs detta vid olika stadier i en produkts 
livscykel beroende på vilken typ av konsument individen är. 
 
Med hjälp av adoptionskurvan delar Olsen & Peter in dessa i fem olika slags typer: innovatör 
(innvator), tidiga användare (early adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet 
(late majority) och eftersläntrare (laggards). När det gäller det privata pensionssparandet är 
endast en del av dessa kundtyper relevanta och de är: 
 

- Innovatör (innvator): Djärva och vågar ta risker. De är viktiga att finna då de 
påverkar de övriga kategorierna. Dessa individer är de som har accepterat det nya 
pensionssystemet och som tidigt förstått hur systemet är uppbyggt. 

 

- Tidig majoritet (early majority): Undviker risker, är försiktiga och eftertänksamma 
vid handlande. Individerna under denna kategori är inte lika mottaglig till nya idéer 
som exempelvis det nya pensionssystemet. 

 

- Sen majoritet (late majority): Skeptiska och aktsamma vid nya idéer och dessa 
individers attityd är att de tycker att det ska vara ”som det alltid har varit” och lever 
kvar i hur det var när ATP-systemet fanns. 

 
Det kan således vara avgörande för en produkts chanser till framgång om man lyckas finna 
innovatören då de har stor betydelse för hur de övriga konsumenterna tar till sig varan. De 
individer som är i daglig kontakt med en viss produkt/tjänst har lättare att ta till sig andra 
liknande produkter jämfört med övriga individer (Olsen & Peter, 2005). 
 

4.6 Sammanfattning 
 
De teorier vi valt att ta med i detta avsnitt togs med då vi anser att de kan hjälpa oss att tolka 
resultatet från enkätundersökningen. De modeller vi tagit upp är välkända och på grund av 
detta kan vi känna en trygghet i att det stämmer överens med hur hela populationen av 
individer agerar och inte bara urvalet som svarat på enkäten. I nästa avsnitt kommer dessa 
teorier användas som underlag till våra tolkningar av resultatet samt till våra slutsatser.  
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5. Empiri och analys 
 
 

I detta avsnitt analyserar vi det material som framkommit från vår enkätundersökning och 
jämför det mot de intervjuer vi haft med bankerna samt de teorier vi tagit upp i teoriavsnittet.  
 

 

5.1 Inledning 
 
Empiri och analys avsnittet inleds med en kort sammanfattning av de tre intervjuerna som 
genomförts med bankerna. Dessa intervjuer kommer sedan att ligga till underlag för den 
utgivna enkätundersökning, då vi genom intervjuerna fick en uppfattning om vilka frågor som 
kan vara väsentliga för enkäten. Resultatet från samtliga frågor kommer sedan att besvaras i 
detta avsnitt. Enkätundersökningens resultat kommer att analyseras med hjälp av de teorier 
som berörts i föregående avsnitt, jämföras mot de svar vi fick genom bankintervjuerna samt 
att det kommer dras paralleller till konsumentverkets utgivna rapport. 
 

5.2 Sammanfattning av intervjuer 
 
De tre intervjuerna vi genomfört med bankerna (Handelsbanken, Nordea och Swedbank) gav 
överlag eniga svar. Bankerna erbjuder i stort sett likadana sparformer, traditionell 
pensionsförsäkring, fondförsäkring och IPS men benämns olika mellan bankerna. Vid frågan 
om hur kunnandet och attityden är hos unga och om den förändrats över tiden anser bankerna 
att inställningen till att pensionsspara är dålig och att det beror på att de i dagsläget inte tycker 
att det är nödvändigt eller att de prioriterar andra saker. Intresset har ändå ökat överlag över 
det senaste decenniet och anledningen till det är att individen själv har större möjlighet att 
påverka pensionen samt att ekonomin i Sverige har en hög tillväxt som möjliggör att individer 
kan spara mera. Kundens intresse ökar vanligtvis när hon eller han kommer till ett visst 
stadium i livet exempelvis att de skaffar familj eller köper stadigvarande bostad. Bankerna 
rekommenderar inte unga att pensionsspara förrän de har en regelbunden inkomst och några 
av orsakerna till det är att avdragsmöjligheten i deklarationen inte kan nyttjas till fullo och att 
annat sparande (t.ex. buffertsparande för oförutsedda utgifter) bör prioriteras före ett 
pensionssparande. Om individen ändå har möjligheten att pensionsspara privat föreslår 
bankerna ett mindre sparande till att börja med exempelvis ett par hundralappar i månaden. 
Bankerna är dock överens om att det är viktigt att komma igång med någon form av sparande 
för att förstå innebörden av att spara. 
 
Hur bankerna tycker att kunden ska pensionsspara privat bygger på den individuella 
livssituationen (t.ex. lån, utgifter och levnadskostnader). Vanligaste sparformen hos banker är 
IPS med undantag för Handelsbanken där pensionsförsäkringar är störst, troligtvis på grund 
av deras unika upplägg (se bilaga 1). För en ensamstående utan familj rekommenderar 
bankerna ett sparande i IPS då de inte behöver välja någon förmånstagare utan det tillfaller 
automatiskt dödsboet. Däremot om kunden har make/maka eller barn passar en 
pensionsförsäkring bättre då de kan väljas som förmånstagare. Väljs ingen förmånstagare får 
de övriga försäkringstagarna dela på kapitalet i form av en arvsvinst. Enda nackdelen vid 
pensionssparande är att kunden binder kapitalet till 55 års ålder. Kunder som tycker 
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osäkerheten kring det vanliga pensionssparandet är för hög och inte vill binda upp kapital i en 
längre period kan ett alternativ vara en så kallad kapitalförsäkring (se bilaga 3). 
 
Den marknadsföring som riktas mot unga är relativ liten och i dagsläget fokuseras mer mot 
medelålders kunder. Det effektivaste sättet att nå ut till ålderskategorin 20-30 år är därför vid 
kundmötet. Vid möten med kunden går rådgivare vanligtvis igenom kundens privatekonomi 
och i samband med detta diskuteras ofta frågor kring pensionen. Ett sätt att nå ut till studenter 
är för banker att vara delaktiga vid arbetsmarknadsdagar på högskola/universitet. 
 
Genom intervjuerna med de olika bankerna har vi fått en god uppfattning i hur de upplever att 
ungas attityd och kunskap är om det privata pensionssparande samt fått kunskap om hur 
bankerna når ut till sina kunder i ålderskategorin 20-30 år. Utöver de frågeställningar vi hade 
ifrån början fick vi genom intervjuerna mer information som gav oss nya aspekter som är 
relevanta för att kunna besvara vad ungas attityder är till att pensionsspara privat. I 
utformningen av enkäten tog vi med ytterliggare frågor som bland annat vilket civilstånd 
respondenterna har, då bankerna ansåg att de individer som är mest angelägna till att 
pensionsspara privat är de som börjar skaffa familj och stadga sig. Efter intervjuerna framkom 
ytterliggare frågor utöver de som finns med i vår frågeställning som till exempel hur vår 
ålderskategori vill bli informerade samt vilka de anser ha ansvaret för att informera om det 
privata pensionssparandet. Under nästa rubrik 5.3 har vi sammanställt svaren ifrån enkäten 
och resultatet kommer att jämföras med bankernas svar för att se om de överensstämmer. 
 
Intervjuerna redovisas i bilaga 1,2 och 3  
 

5.3 Enkätundersökningen 
 
Syftet med enkäten är att få en bild av hur det ser ut i praktiken samt vilken uppfattning de 
tillfrågade har angående att pensionsspara privat. Vi har valt att presentera utvalda delar av 
enkätundersökningen som är av relevans och betydelse och bortser från information som inte 
är väsentlig för denna uppsats.  
 
Vid sammanställning av enkäterna fann vi att ett fåtal enkäter var ofullständiga. I dessa fall 
valde vi att bortse från de obesvarade frågorna men ändå räkna med enkäterna till resultatet 
och på grund av detta har vissa frågor i bilaga 5 olika svarsfrekvenser. 
 
Totalt har 250 stycken respondenter svarat på enkäten och av dessa var 54.8 procent kvinnor 
och 45.2 procent män. Fördelningen mellan de olika ålderskategorierna är relativt lika med 
undantag för kategorierna 27-30 år och 30 år eller äldre då det var färre av dessa och har 
därför valt att slå samman dessa kategorier. Vi anser att genom denna fördelning blir 
kategorierna mer jämförbara samt att dessa två kategorier ligger relativt nära varandra då 
individer redan vid 27 års ålder börjar stadga sig och bilda familj. De övriga två kategorierna 
utformades då individer mellan 20-23 år precis tagit studenten och kommit in i 
”vuxenvärlden” och kategorin 24-26 år är ett mellanting av de övriga två kategorierna. Dock 
är vi medvetna om att det finns undantag i samhället som inte överensstämmer med vår 
generalisering av dessa kategorier.  
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Fördelningen av de olika åldrarna blev 42 procent för 20-23 år, 27,2 procent för 24-26 år och 
30.8 procent för 27-30 år och äldre. Av våra 250 stycken respondenter var 155 stycken 
studenter, 73 stycken förvärvsarbetare och 22 stycken kategorin annat5. Målet med enkäten 
var att få en jämn fördelning mellan studerande och förvärvsarbetare/annat men det vanligast 
förekommande i undersökningen blev studenter och därför slog vi även här samman 
förvärvsarbetare och kategorin annat vid utformningen av rapporten.  
 

5.4 I vilken utsträckning pensionssparar unga privat?  
 
Genom denna frågeställning vill vi se hur attityden till att pensionsspara privat är bland unga 
och om det överensstämmer med den bild vi fått från intervjuerna med bankerna samt 
Konsumentverkets rapport (2000). Vi vill även se hur skillnaden är mellan studerande och 
förvärvsarbetande, kön, ålder samt civilstånd. 
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Diagram 1 Andelen som pensionssparar eller inte        Diagram 2 Andelen pensionssparare i respektive grupp
   
Som diagrammet 1 ovan visar pensionssparar cirka 35 procent av alla respondenter och detta 
stämde överens med resultatet i Konsumentverkets rapport men däremot inte med den 
information bankerna gav oss, bilden vi fick från intervjuerna var att attityden till att 
pensionsspara privat är överlag negativ. En av förklaringarna till att så pass många 
pensionssparar privat kan vara de senaste årens höga tillväxt i Sverige som ger individer mer 
pengar över till att spara och enligt Berg (1983) kan det samhällsekonomiska läget vara 
avgörande för en individs attityd till konsumtion och sparande. Detta innebär att när individen 
får mer över av sin inkomst förväntas han eller hon spara mera. Av de studerande 
pensionssparar 25 procent (diagram 2) trots att de saknar regelbunden inkomst och enligt 
Nilsson (2000) och bankerna rekommenderas inget pensionssparande då individer utan 
inkomst inte kan utnyttja skatteavdraget i deklarationen och de bör prioritera annat sparande. 
Även Konsumentverket anser att man bör väga olika utgiftsposter mot varandra i individens 
hushållsbudget innan man överväger ett sparande. Det är en förvånansvärd hög siffra och en 
anledning till detta kan vara att fler studenter har ett arbete vid sidan av sina studier och att 
insikten om hur viktigt det är att pensionsspara privat har ökat. Andelen av dem som 
pensionssparar av förvärvsarbetarna var 47 procent  
(diagram 2) och det visar även här att bankerna som tidigare nämnts har en helt annan 
uppfattning än vad vår undersöknings resultat blev då nästan varannan arbetare faktiskt 
pensionssparar. 
 

                                                 
5 Med annat innefattas arbetslösa, sjukskrivna etc. 
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Diagram 3 Andelen pensionssparare fördelat på ålder  Diagram 4 Andelen pensionssparare fördelat på kön       
 
Utifrån resultatet i undersökningen kan det utläsas att när åldern tilltar ökar antalet 
pensionssparare (diagram 3). I ålderskategorin 27-30 år och 30 år eller äldre är det 58 procent 
som pensionssparar mot individer i ålderskategorin 20-23 år där det endast är 17 procent och 
detta visar på att åldern är en avgörande faktor för att pensionsspara privat. Dock har det i 
ålderskategori 20-23 år ökat i jämförelse med Konsumentverkets rapport (2000) då det endast 
var 10 procent i åldern 20-24 år som pensionssparade privat. Detta tyder på att under de 
senaste sju åren har attityden till att pensionsspara förändrats och att allt fler individer anser 
att det är en viktig fråga. Anledningen till att det är fler som pensionssparar i ålder 27-30 år är 
att attityden förändras på grund av vilket skede i livet individen befinner sig och enligt 
bankerna beror detta på att de flesta börjar förvärvsarbeta samt skaffar familj i denna ålder 
och därför blir mer benägna att planera för framtiden. Enligt Kotler (2003) påverkas 
individens köpbeteende av fyra olika faktorer och de förändras i takt med vilket stadium 
individen befinner sig i livet till exempel att umgängeskrets, värderingar och livsstil kan 
förändra attityden till att spara. Detta stämmer även överens med involveringsteorin då nivån 
av involvering hos individen grundas på hur viktig produkten/tjänsten är för kunden. 
 
Enligt konsumentverkets undersökning privatsparar generellt sett fler kvinnor än män till sin 
pension. I vår undersökning var skillnaden mellan kvinnor (31 %) och män (39 %) relativt 
jämnfördelad (diagram 4). Vi har inte kunnat märka någon större skillnad mellan könen och 
det kan bero på att vi endast undersökt ålderskategorin 20-30 år.  
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Diagram 5 Andelen pensionssparare fördelat på civilstånd  
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Däremot kan man se tydliga skillnader i individens attityd till att pensionsspara beroende på 
vilket civilstånd individen har (diagram 5). De som är gifta (71 %) samt är sambos (45 %) är 
de kategorier där flest sparar till sin pension i jämförelse med ensamstående (27 %),  
särbo (16 %) och kategori annat (24 %). Det kan bero på faktorer vi tidigare berört, att de som 
lever i ett förhållande med någon är mer benägna att planera för framtiden samt att överlag får 
de flesta då en bättre ekonomisk situation och har en möjlighet att kunna spara mer.  
 

5.5 Tycker unga det är viktigt att pensionsspara privat? 
 
En viktig del i vår undersökning var att ta reda på om ålderskategorin 20-30 år anser det 
viktigt att pensionsspara privat då vi genom detta får en bild av hur deras attityd är till att 
spara. Vi vill även jämföra om det finns skillnader mellan studerande och förvärvsarbetare 
samt mellan de individer som har ett sparande eller inte. 
 
Resultatet (diagram 6) visar att de flesta respondenter anser att det är mycket viktigt eller 
viktigt att pensionsspara för framtiden men som tidigare nämnts är det endast en tredje del 
som faktiskt sparar. Anledningen till att det ändå är många som inte pensionssparar beror 
enligt vår undersökning på att de flesta inte anser sig ha råd, har för dålig kunskap om ämnet 
eller prioriterar annat sparande, detta resultat överensstämmer även med den information vi 
fått från bankerna. De individer som valde alternativet att de prioriterar annat sparande kan ha 
varit i kontakt med en rådgivare då banken understryker att annat sparande bör prioriteras i 
första hand. 
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Diagram 6 Hur viktigt det är att pensionsspara bland alla respondenter 
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5.5.1 Skillnaden mellan de som pensionssparar och de utan sparande 
 
Hur viktigt det är att pensionsspara privat kan skilja sig åt mellan de som sparar privat och de 
utan sparande men även mellan studerande och förvärvsarbetare.  
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Diagram 7 Hur viktigt det är att pensionsspara (bland de som sparar privat) 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

Mycket viktigt Viktigt Varken eller Mindreviktigt Inte alls viktigt

Studerande
Förvärvsarbetare

 
 

Diagram 8 Hur viktigt det är att pensionsspara (bland de som inte sparar privat) 
 
I diagrammen 7 och 8 kan vi se att skillnaden mellan de som pensionssparar och de som inte 
pensionssparar är förhållandevis liten. Att de som pensionssparar tycker att det är mycket 
viktigt eller viktigt att pensionsspara kan tas som givet men att även de som inte 
pensionssparar också anser det är så pass viktigt visar på att budskapet om det nya 
pensionssystemet har nått fram. Att pensionssystemet har funnits under en längre period har 
gjort att fler individer börjar känna en trygghet i systemets uppbyggnad. Enligt Olsen & Peter 
(2005) finns det olika typer av individer och deras inställning till nya produkter/tjänster är 
olika och då det är så pass många som pensionssparar privat har även de individer som hör till 
kategorin ”tidig majoritet” börjat accepterat det nya pensionssystemets uppbyggnad. Dock har 
de individer i kategorin ”sen majoritet” inte accepterat det ännu och anledningen till det kan 
vara att de är skeptiska till pensionssystemets upplägg. Som nämndes vid intervjuerna med 
bankerna är det dessa individer som banken har svårt att nå då de inte självmant tar kontakt 
med banken. 
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Överlag är det ingen större skillnad mellan studenter och de som förvärvsarbetar när det gäller 
hur viktigt det är att pensionsspara. Den enda skillnaden som finns är bland de som inte har 
något privat sparande och skillnaden är att studenter tycker att det är en viktigare fråga 
jämfört med förvärvsarbetare. Detta kan bero på Kotlers (2003) fyra olika faktorer om vad det 
är som påverkar en individs köpbeteende då studenter via högskola/universitet har lättare att 
förstå och acceptera ny information. 
 

5.6 Hur vill unga bli informerade samt vilka anser de ha ansvaret för 
att informera om det privata pensionssparandet? 
 
Vid intervjuerna med de olika bankerna frågades det om hur kunskapen och attityden till att 
pensionsspara privat är bland unga och de var eniga om att den var bristfällig. Detta 
överensstämmer med enkäten då den näst största kategorin (33 %) i frågan om varför 
individen inte pensionssparar privat ansågs sig ha för dålig kunskap/dåligt insatt i ämnet. 
Varför har då unga så dålig kunskap inom området och vems ansvar är det att förbättra 
kunskapen till dessa individer? Enligt Konsumentverket (2000) finns det ett stort behov av att 
informera om det nya pensionssystemet och hur det är att pensionsspara privat. Individer 
behöver mer tydlig och lättillgänglig information och rådgivning om hur de ska placera sitt 
långsiktiga sparande på ett lämpligt sätt och detta är något som inte verkar ha förbättrats under 
de senaste sju åren då det enligt vår undersökning fortfarande var 44 procent av 
respondenterna som ansåg att informationen inte är tillräcklig i nuläget. Konsumentverket 
skriver vidare att det för tillfället inte finns någon myndighet som ansvarar för att informera 
samhället om det privata pensionssparandet.  
 
I vår enkät fanns frågan med om vems ansvar de unga tycker det är att informera om den 
privata delen av pensionssystemet och uppfattningen bland respondenterna var splittrad men 
de alternativ som flest valde var att ansvaret borde ligga hos staten, individen själv eller 
bank/annat sparinstitut. Vår egen uppfattning är att staten bör informera allmänheten om det 
nya pensionssystemets uppbyggnad men att det är individen själv som ska ansvara för att 
börja pensionsspara privat. Detta är en fråga där individers attityd skiljer sig åt då svaren i 
enkäten blev väldigt splittrade om vems ansvar det är att informera om det privata sparandet 
men nivån av involvering varierar kraftigt individer emellan. Ju viktigare en produkt/tjänst är 
för en individ desto mer engagerad blir individen att själv finna information (Fill, 2005). 
Enligt Nilsson (2000) är det privata sparandet ett komplement till individens inkomst- och 
avtal/tjänstepension och om syftet med systemet är uppbyggt att individen själv får ansvara 
för att börja pensionsspara. Genom vår enkät kan man se att budskapet inte nått riktigt fram 
till vår ålderskategori då det endast är 32 procent som tycker att det är individens ansvar och 
kan därför ses som ett misslyckande från staten. 
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Tabell 1 Vems ansvar respondenterna anser det              Tabell 2 Hur respondenterna vill bli informerade om att  
vara att informera om det privata                                     pensionsspara privat 
pensionssparandet  

  
 

 

Kategori Andel 
Direktreklam 11% 
Internet 8% 
Personlig rådgivning 68% 
TV/radio 10% 
Via telefon 2% 
Annat 2% 

Kategori Andel 

Arbetsgivaren 6% 
Bank/annat sparinstitut 26% 

Staten 32% 

Individen själv 32% 
Annat 4% 

Hur unga vill bli informerade om det nya pensionssystemet är en väldigt individuell fråga då 
attityden skiljer sig åt mellan olika individer men överlag vill majoriteten (68 %) bli 
informerad genom personlig rådgivning. Anledningen till detta är troligtvis att individerna 
tycker att det är den mest trovärdiga källan och vi bedömer att det är riktigt då konsumenten 
vid personlig rådgivning skyddas av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Denna 
lag är till för att rådgivare ska ta hänsyn till varje enskilds individs särskilda behov och 
förutsättningar. En annan anledning till att många vill bli informerade genom personlig 
rådgivning beror på att en rådgivare ger mer konkreta råd till varje individ gentemot 
exempelvis TV/radio där informationen är mer övergripande. Men hur en individ vill bli 
informerad beror på var den enskilda finner trygghet och bekvämlighet exempelvis kan en 
person som är van att navigera på Internet tycka att det är ett bra sätt att finna information. 
  

5.7 Är unga oroliga för sin framtida pension? 
 
I media är det för tillfället mycket uppmärksamhet om den framtida pensionen. Därför ville vi 
fråga unga om de är oroliga för sin framtida pension för att se hur attityden och kunskapen 
hos vår ålderskategori är om det nya pensionssystemet. 
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Diagram 9 Pensionssparare som sparar privat som är oroliga över sin pension 
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Diagram 10 Pensionssparare som inte har något privat pensionssparande men är oroliga över sin pension  
 
Enligt Echeverri och Edvardsson kan en attityd beskrivas som en individs känslomässiga 
inställning och uppfattning till en produkt eller tjänst och med det menas att varje enskild 
individs attityd till att pensionsspara är olika. Bland de individer som sparar och de som inte 
sparar skiljer sig attityden åt beträffande om de är oroliga inför sin framtida pension (diagram 
9 och 10). Av de som pensionssparar är det 38 procent av studenterna och 33 procent av 
förvärvsarbetarna som är oroliga för sin framtida pension medan av de som inte har något 
sparande är det 23 procent av studenterna och 24 procent av förvärvsarbetarna. Av de som 
inte pensionssparar är det däremot 60 procent av studenterna och 70 procent av 
förvärvsarbetarna som inte är oroliga för framtiden medan av de som pensionssparar är det  
50 procent av studenterna och 54 procent av förvärvsarbetarna som inte är oroliga. Orsaken 
till att det är många som inte är oroliga inför sin pension kan enligt oss bero på att många 
individer fortfarande tror att staten är med och tryggar för vår framtida pension samt att 
pensionen känns för långt fram i livet. Bankerna anser att unga tenderar att leva i nuet och att 
deras attityd till att pensionsspara privat är att det hinns med senare i livet och att de 
prioriterar annat sparande eller konsumtion för tillfället. Att vissa individer istället är oroliga 
inför sin framtida pension kan bero på att de tycker att det råder en viss osäkerhet om hur 
lagar och andra politiska beslut kommer att forma pensionen i framtiden samt att det i dagens 
media belyses att man måste börja pensionsspara genom en slags skrämselkampanj där de 
beskriver att man tvingas leva på halva sin lön som pensionär. Vi anser att det till viss del 
stämmer men att det gäller långt ifrån alla i samhället.  
 
För att få en uppfattning om vad individers kunskap är om det nya pensionssystemet ställde vi 
en fråga om hur stor del av sin slutlön de förväntas få via sin inkomst- och 
avtals/tjänstepension och resultatet blev att 36 procent trodde att de kommer att få 0-50 %, 47 
procent 51-70 %, 16 procent 71-90 % och 1 procent 91 eller mer. Det finns inget rätt svar på 
den här frågan men de flesta individer väntas få mellan 50-70 % av sin slutlön genom sin 
inkomst- och avtal/tjänstepension (Nordea, 2007). Men avtal/tjänstepension kan göra en stor 
skillnad beroende på vilken arbetsgivare individen har då det varierar hur mycket de avsätter 
till individens pension. Enligt bankerna kommer detta i framtiden bli en viktig 
förhandlingsfråga för arbetstagaren och man kommer antagligen att prioritera detta framför 
många andra löneförmåner.  
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En annan viktig aspekt som har stor betydelse för hur stor del av individens slutlön han eller 
hon kommer att få i pension beror på avkastningen. Detta styrs bland annat av en individs 
benägenhet att ta på sig risk och enligt Perloff (2004) kan individens attityd till risk bli en 
avgörande faktor för hur stor pensionen kommer att bli. Andra faktorer som också påverkar 
storleken på pensionen är utvecklingen av ekonomin både i Sverige och i övriga världen. 
 

5.8 Vilka faktorer påverkar studenter/förvärvsarbetare vid privat 
pensionssparande? 
 
Beroende på om individen är studerande eller förvärvsarbetare finns det olika faktorer som 
påverkar det privata pensionssparandet och dessa är till exempel attityd, kunskap och inkomst.  
Genom enkätundersökningen har vi till exempel fått fram att en individs studiebakgrund och 
storlek på inkomst är två faktorer som påverkar en förvärvsarbetares attityd markant till privat 
pensionssparande. 

5.8.1 Studerande 
 
Innan vi gav ut enkäten hade vi en tanke om att studieinriktning var av betydelse för attityden 
till att pensionsspara privat. Exempelvis trodde vi att ekonomistuderande i större utsträckning 
skulle ha större kunskap samt tycka att pensionsfrågan var av mer angelägen betydelse. Då 
ekonomistuderande borde ha ett större intresse när ämnet ligger de närmre till hands. Men det 
skiljde sig inget större mellan de olika studieinriktningarna. 

5.8.2 Förvärvsarbetande 
 
Av alla tillfrågade förvärvsarbetarna som pensionssparar har 58 procent en 
högskole/universitet utbildning och 33 procent gymnasieutbildning (diagram 11). Då nästan 
60 procent av de som pensionssparar har en högskole/universitets utbildning tyder det på att 
deras attityd till att spara är mer positiv än hos de med en gymnasieutbildning.  
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Diagram 11 Studiebakgrund bland förvärvsarbetare som pensionssparar  
 
Konsumentverkets rapport överensstämmer bra med det vi fått fram i vår undersökning om att 
de med högskole/universitets utbildning är de som är mest benägna att pensionsspara privat. 
De anser att individer med eftergymnasial utbildning troligen har lättare att tillgodogöra sig 
information om behovet av och olika möjligheter för att pensionsspara.  
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Detta togs även upp vid intervjuerna med bankerna som också anser att de med en akademisk 
bakgrund är mer lättillgängliga att ta till sig ny information. Enligt oss kan det även bero på 
att dessa individer har ett större behov av att spara privat då de kommer ut på 
arbetsmarkanden senare som också kan medföra att de tvingas spara ett större belopp för att 
kompensera att de under sin studietid haft en begränsad inkomst och endast intjänat enstaka 
pensionsrätter.  
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Diagram 12 Hur stort belopp som sparas per månad relaterad till hur stor inkomst förvärvsarbetaren har 
 
Enligt Mankiw (2002) förväntas individen spara mer när inkomsten ökar. Detta bekräftas av 
undersökningen (diagram 12) och i Konsumentverkets rapport då majoriteten av dem som 
sparar har en årsinkomst över 200 000 kronor. Desto mer individen tjänar desto större belopp 
sparas vanligen och enligt Konsumentverket stiger beloppen påtagligt vid årsinkomster över 
200 000 kronor. Vanligaste sparintervallet enligt vår undersökning är mellan 201-400 kronor 
per månad och bankerna anser att det bör ligga inom det här intervallet, det är väldigt 
individuellt hur mycket som kan sparas men maximalt rekommenderas inte ett större belopp 
än 500 kronor per månad. Men vi anser att om man har en hög inkomst kan det vara lämpligt 
att lägga undan mer nu då man troligen inte kommer att ha råd att spara ett lika stort belopp 
när man till exempel skaffar sig familj. Enligt Mankiw (2002) kan en individ med hög 
inkomst förskjuta konsumtionen genom sparande till tider då inkomsten är lägre.  
 

5.9 Sammanfattning 
 
När vi jämfört våra resultat med Konsumentverkets rapport är det mycket som stämmer 
överens men en skillnad kan till exempel vara att det är fler individer i nuläget som 
pensionssparar privat. I detta avsnitts analys har vi kommit fram till att det är olika faktorer 
som påverkar en individs inställning till ett sparande och det kan exempelvis vara civilstånd, 
studiebakgrund och inkomst. I nästa avsnitt kommer vi att dra slutsatser om den information 
som framkommit.   
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6. Slutsats 
 
 

I vår slutsats besvarar vi de frågeställningar som tagits upp i inledningen relaterat till vårt 
syfte och problemområde. Våra slutsatser grundas på det fakta vi fått genom olika teorier 
samt våra empiriska undersökningar.  
 

 

6.1 Inledning 
 
I detta avsnitt kommer vi att besvara de frågeställningar vi tagit upp i inledningen samt frågor 
som uppkom i samband med intervjuerna med de olika bankerna. Slutsatser om ungas attityd 
till att pensionsspara privat kommer att göras från den empiri och teorier vi analyserat i 
tidigare avsnitt. 
 

6.2 I vilken utsträckning pensionssparar unga privat? 
 
Enligt vår enkätundersökning pensionssparar 35 procent privat i åldern 20-30 år och det visar 
enligt oss på att attityden till att pensionsspara är mer positiv än vad vi och bankerna trodde 
innan vi gjorde enkätundersökningen. Den uppfattning vi fick ifrån bankerna var att ungas 
inställning till att pensionsspara privat är relativt dålig och att de flesta börjar pensionsspara 
privat först i 30 års ålder. 
 
Förklaringarna till den enligt oss höga siffran är att de senaste årens höga tillväxt i Sverige ger 
individer mer pengar över till att pensionsspara och detta överensstämmer med Berg (1983) 
och Mankiws (2002) resonemang om att det samhällsekonomiska läget är avgörande för en 
individs attityd till konsumtion och sparande. Det beror även på att de unga har börjat förstå 
och accepterat det nya pensionssystemet och fått en mer positiv attityd till att pensionsspara 
då det är sju procentenheter fler som pensionssparar i ålderskategorin 20-23 år i vår 
undersökning år 2007 mot vad det var i Konsumentverkets rapport år 2000. 
 
Av studenterna var det 25 procent som pensionssparade och av förvärvsarbetarna var det 47 
procent. Vi hade förväntat oss en skillnad mellan dessa grupper men anmärkningsvärt är att 
var fjärde student pensionssparar trots att de inte har någon regelbunden inkomst, detta 
förklarar att unga tycker att det är en viktig fråga och prioriterar detta framför annat.  
 

6.3 Tycker unga att det är viktigt att pensionsspara privat? 
 
Överlag anser mer än 80 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att pensionsspara privat 
och attityden hos de som pensionssparar och de som inte har något sparande är väldigt lika. 
Det kan uppfattas motsägelsefullt då det enbart är 35 procent som pensionssparar privat men 
att det fortfarande är 45 procent som inte pensionssparar kan enligt vår undersökning bero på 
att många av respondenterna inte anser sig ha råd, prioriterar annat sparande eller är för dåligt 
insatta i ämnet. Att det ändå är så pass många av de som inte pensionssparar som anser att det 
är viktigt eller mycket viktigt visar på att dessa ändå är medvetna om hur det nya 
pensionssystemet är uppbyggt och att budskapet nått fram till denna ålderskategori. 
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Den skillnaden man kunde se hos de som inte pensionssparar är att studenter i större 
utsträckning tycker att det är en viktig fråga att pensionsspara. Detta kan som 
Konsumentverkets skrev i sin rapport år 2000 bero på att individer med eftergymnasial 
utbildning har lättare att tillgodogöra sig information om behovet av och olika möjligheter för 
att pensionsspara. 
 

6.4 Hur vill unga bli informerade samt vilka anser de ha ansvaret för 
att informera om det privata pensionssparandet? 
 
Faktorer som påverkar en individs attityd till att pensionsspara är till exempel trygghet och 
bekvämlighet och dessa är med och avgör vilket informationsalternativ individen väljer. 
Majoriteten (68 %) av de unga vill bli informerade genom personlig rådgivning och enligt oss 
har individen en positiv attityd till rådgivarens roll då de kan ge mer konkreta råd samt att 
kunden skyddas av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.  
 
Däremot på frågan om vems ansvar det är att informera om det privata pensionssparandet var 
attityden mer splittrad och över 90 procent anser att det är antingen staten, individen själv 
eller bank/annat sparinstitut som ska bära det ansvaret. Enligt Nilsson (2000) är det nya 
pensionssystemets syfte att individen själv bär ansvaret för den privata delen men i vår 
utgivna enkätundersökning var det endast 32 procent som anser att så är fallet, att det är så 
pass få av individerna som tycker detta kan ses som ett misslyckande av staten då 
informationen inte kommit fram till denna ålderskategori. Konsumentverket (2000) anser att 
individer behöver mer lättillgänglig information och råd om hur de ska placera sitt långsiktiga 
sparande. Kontentan av detta är enligt oss att staten borde ta ett större ansvar när det gäller att 
informera om det nya pensionssystemet men att det är upp till individen själv att avgöra om 
ett privat pensionssparande behövs.  
 

6.5 Är unga oroliga för sin framtida pension. 
 
De flesta (59 %) som svarade på enkäten är inte oroliga för sin framtida pension och en orsak 
till det kan enligt bankerna vara att unga lever i nuet och prioriterar andra saker samt att deras 
inställning till det privata pensionssparandet är att det hinns med senare i livet. Att det 
däremot är individer som är oroliga för sin framtida pension beror på att det är en osäker 
sparform då det är många faktorer som kan komma att ändra förutsättningarna. Lagar och 
politiska beslut är faktorer som snabbt kan komma att ändra villkoren för det privata 
pensionssparandet, vilket redan har inträffat ett antal gånger. Att lagar och politiska beslut har 
ändrat förutsättningarna och att råder osäkerhet om framtida ändringar gör att den här 
sparformen för vissa individer bortprioriteras och de väljer en annan sparform. 
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6.6 Vilka faktorer påverkar studenter/förvärvsarbetare vid privat 
pensionssparande? 
 
Genom enkätundersökningen fann vi att studiebakgrund och storleken på inkomsten är två 
faktorer som påverkar förvärvsarbetarna vid beslut till att pensionsspara privat. Resultatet i 
enkäten visade att hela 58 procent av de som pensionssparar har en högskole/universitets 
utbildning. Att det är så många av de som sparar som har en eftergymnasial utbildning 
bedömer Konsumentverket (2000) och bankerna som korrekt då de anser att dessa individer 
har lättare att tillgodogöra sig information om att pensionsspara privat. Vi delar deras 
uppfattning om att de med högre utbildning har lättare att ta till sig information men anser 
även att de vill kompensera det bortfall av pensionsrätter som de gått miste om under 
studietiden. Den andra faktorn som påverkar sparandet är storleken på inkomsten där man 
klart ser att ju högre inkomst desto mer sparar individen då de flesta som sparar enligt vår 
enkät har en årsinkomst över 200 000 kronor. Detta resultat kan styrkas av Mankiws (2002) 
resonemang om sparbeteende samt att Konsumentverket i sin rapport (2000) kom fram till ett 
liknade samband mellan inkomst och sparande.   
 
För att se om studieinriktning har någon betydelse för studenters inställning att pensionsspara 
privat ställde vi i enkäten frågan vilken som var deras huvudsakliga studieinriktning. 
Resultatet visade att det inte skiljer något större studieinriktningarna emellan.  
 
Vi är medvetna om att det finns flera andra faktorer som har stor inverkan på attityden till att 
pensionsspara privat men i den typ av enkätundersökning vi valde att göra med ett begränsat 
antal frågor var det svårt att hitta belägg för fler än de två ovanstående faktorerna. Vi inser att 
det är fler än de vi fick fram genom enkäten som är av stor betydelse och att till exempel 
Kotlers (2003) fyra faktorer om vad som påverkar en individs köpbeteende har en stor 
inverkan på en individs inställning till ett privat pensionssparande.  
 

6.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har vi fått reda på hur ungas attityd är till att pensionsspara ser ut samt 
kommit fram till att det är många faktorer som är avgörande för en individs inställning till att 
pensionsspara privat. Det har varit svårt att hitta passande teorier kring ämnet och uppsatsens 
tyngdpunkt ligger på det empiriska avsnittet. Vårt metodupplägg med både en kvalitativ och 
en kvantitativ undersökning har gett uppsatsen en mer rättvisande bild än om man endast 
använt sig av en av undersökningsmetoderna. Intervjuerna gav oss en bild som inte helt 
överensstämmer med vår undersökning då vi fick fram att individer överlag är positivt 
inställda till att pensionsspara privat. Att var fjärde student och varannan förvärvsarbetare 
pensionssparar privat visar på att attityden till att pensionsspara privat har förändrats med 
tiden då det var färre som pensionssparade när Konsumentverket gjorde sin rapport för sju år 
sedan.  
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Bilaga 1.     
 

       Intervju med Monica Linder Handelsbanken, Tingvallagatan 17  Karlstad 
       2007-04-24 kl. 14.30 

 
 

1. Vilka sparformer inför pensionen har ni att erbjuda? 
 

• Traditionell Pensionsförsäkring  
• Pensionsförsäkring (fonder) 
• IPS 

 
2. Vilka argument finns det till privat pensionssparande? Fördelar/Nackdelar? 

Skatteeffekter? 
 

Fördelar Pensionsförsäkring: Vid dödsfall i en pensionsförsäkring väljer man om 
pengarna ska tillfalla make/maka eller barn om man inte gör det tillfaller pengarna 
övriga försäkringstagarna. På så sett styr man över vem som blir förmånstagare och 
detta pensionssparande passar de som har familj. 
 
Fördelar IPS: Tillfaller automatiskt dödsboet, behöver inte välja förmånstagare och 
är avdragsgillt i deklarationen. 
 
Gemensamma nackdelar: För båda alternativen så binder man upp kapital. 

 
3. Informerar ni även om alternativa sparformer? 

 
Man informerar om alternativa sparformer som fondsparande och annat buffert 
sparande men även bostad kan vara ett alternativ. Från bankens sida så är det själva 
”tänket” att spara hos individen som är det viktigaste inte själva beloppet.  

 
4. Det dröjer innan man kommer ut på arbetsmarknaden, hur kommer detta påverka 

den framtida pensionen? (Är det viktigt att börja pensionsspara så tidigt som 
möjligt? Varför?) 
 
Viktigt att komma igång med sparandet så tidigt som möjligt när man har regelbunden 
inkomst. Ju senare man börjar arbeta desto större belopp får man spara för att få en 
tillräcklig pension.  

 
5. Berörs framtida politiska beslut i era rekommendationer? 
 

Ja det berörs t ex när man beskriver förmånen med avdragsrätten i deklarationen.  
Det är svårt att förutspå framtida politiska beslut och reglerna kan komma att ändras 
många gånger för dem som är unga idag.  
 
Exempelvis med dagens regler så får man tillbaks 1800 kr på deklarationen av de 6000 
kr som sparats under året. Skulle denna ”morot” försvinna så kommer 
pensionssparandet minska betydligt. 

 



6. Hur mycket bör man pensionsspara om man börjar vid 20-30 års ålder? Vad är 
lägsta beloppet? Vad tar ni ut för avgifter? 

 
Finns inget ”lägsta” belopp men för att de ska vara någon ide så rekommenderas i alla 
fall 100kr. Avgiften för IPS är en årlig avgift på 125 kr och sedan tillkommer 
fondavgifter som baseras på kursutvecklingen.    

 
7. Vilka frågor ställs vid ett kundmöte, attityd till riskaversion, baskunskaper? 

 
• Tidshorisont 
• Riskattityd 
• Kunnande 

 
8. Vad baserar ni era rekommendationer på? 
 

Banken har egna analytiker som tar fram löpande och levererar veckovisa 
råd/information om marknaden.  

 
9. Vad är kunnandet och attityden hos den yngre generationen (20-30år)? Har detta 

förändrats med tiden? (Hur är intresset kring pensionssparande, om intresset är litet 
vad tror ni det beror på?) 

 
Generellt bland unga så är kunnandet lågt och det troligtvis beror att det är för långt 
kvar till pensionen och prioriterar andra saker.  

 
Genom att marknadsföringen har ökat kraftigt så har även intresset och medvetenheten 
ökat. Detta kan bero på det nya pensionssystemet där man nu kan påverka nästan alla 
delar på sin pension till skillnad mot tidigare system. För ca 10 års sen så fick man 
nästan inga frågor om pensionssparande från unga medan idag så är det allt vanligare.  

 
10. Vad tycker du som rådgivare är ett bra sätt att nå ut till ålderskategorin (20-30 år)? 

 
Det vanligaste sättet är vid kundmöte då man kanske egentligen är där i ett annat 
ärende.  

 
11. Vilka rekommendationer ger ni unga som vill börja pensionsspara? 

(Belopp/riskprofil/sparformer/vanligaste sättet att pensionsspara) 
 

Oavsett hur mycket du kan spara så rekommenderas max 500 kr/månad i 
pensionssparande.  

 
Närmare man kommer pensionen desto mer övergår sparandet från mer riskfyllda 
tillgångar (aktier) till mer säkrare placeringar (räntepapper). 

 
Det vanligaste sättet att pensionsspara är i pensionsförsäkring (fond), det är ett bra sett 
genom att det är har en lång utbetalningstid och att 90 % av den vinst som 
Handelsbankens livbolag delas ut till försäkringstagarna. 
 

 
 



12. Varför är privat pensionssparande viktigt för banken? 
 

Det är ett bra sätt att stärka relationen till kunden.  
 

13. Hur ser trenden ut för pensionsspara privat, ökar/minskar det? Generellt/unga 
 

Se fråga 9 
 

14. Hur mycket av den marknadsföringen prioriteras på de unga?  
 

Svår att specificera någon viss andel.  
 

15. Hur når ni till allmänheten/unga? Marknadsföring, informationsmöte på skolan, 
evenemang etc.?  

 
Ett bra sätt nå unga/studenter är t ex KEY-dagen på Karlstadsuniversitet eller liknade 
arrangemang. Då kan man träffa och informera de som snart ska ut i arbetslivet.  

 
16. Hur stor del får pensions del av den totala marknadsföringen? 

 
Svårt att uppskatta, inte mer än någon annan del. 

 
 
 
 



Bilaga 2. 
 

Intervju med Emma Säterhed Nordea, Tingvallagatan 11-13 Karlstad  
2007-05-02 kl.10.00 

 
 

1. Vilka sparformer inför pensionen har ni att erbjuda? 
 
• IPS (Individuellt pensionssparande) fonder, aktier och vanligt bankkonto 
• Ålderspension (pensionsförsäkring) fonder eller premiegaranti 
 

2. Vilka argument finns det till privat pensionssparande? Fördelar/nackdelar? 
Skatteeffekter? 

 
Fördelar Ålderspension: Med en ålderspension kan man vid dödsfall välja om 
pengarna ska tillfalla make/maka eller barn, man kan styra vem som ska bli 
förmånstagare (av makan eller barnen ingen annan). Rekommenderas till dem med 
familj då pengarna tillfaller dem, om ingen förmånstagare finns delas pengarna ut till 
de övriga försäkringstagarna.  

 
Fördelar IPS: IPS det bästa alternativet för de som inte har någon familj då pengarna 
vid dödsfall tillfaller dödsboet. 

 
Gemensamma fördelar: för de båda sätten att pensionsspara är att de är avdragsgilla 
på deklarationen. Den största skatteeffekten blir om man tjänar precis över 
brytpunkten till statlig inkomstskatt. 

 
Gemensamma nackdelar: Att pengarna ej kan kommas åt förrän vid 55 års ålder.  

 
3. Informerar ni även om alternativa sparformer? 

 
Först gäller att ha ett vanligt sparande, för att kunna bygga upp en buffert inför 
framtiden, så pensionssparande kommer inte i första hand. Är individen ute efter att 
låsa sitt sparande dvs. att man inte kan plocka ut pengarna på en begränsad tid, då kan 
en kapitalförsäkring vara ett alternativt. 
 

4. Det dröjer innan man kommer ut på arbetsmarknaden, hur kommer detta påverka 
den framtida pensionen? (Är det viktigt att börja pensionsspara så tidigt som 
möjligt? Varför?) 

 
Nordea rekommenderar inte privat pensionssparande förrän individen har börjat 
förvärvsarbeta detta pga. att man inte har möjligheten att göra avdrag för detta på 
deklarationen, vilket innebär att man får betala skatt två gånger på de insatta pengarna. 
Däremot ju tidigare individen börjar spara desto mindre behöver den spara senare i 
livet pga. ”ränta på ränta effekten”. Att börjar pensionsspara tidigt kan även ge en 
möjlighet att kunna sluta arbeta tidigare än 65 år, vilket kan vara ett motiv till att 
spara.  

 
 
 



 
5. Berörs framtida politiska beslut i era rekommendationer? 

 
Detta tas upp och berörs för kunderna men det är bara spekulationer om framtiden, då 
man inte kan veta hur det kommer att se ut framöver. 

 
6. Hur mycket bör man pensionsspara om man börjar vid 20-30 års ålder? Vad är 

lägsta beloppet? Vad tar ni ut för avgifter? 
 

Det lägsta belopp för att pensionsspara privat är 200 kr hos Nordea. 
 
För IPS finns en fast avgift på 125kr/år och sedan tillkommer en årlig 
förvaltningsavgift som förhåller sig till hur kursutvecklingen blir. Innehav av enskilda 
värdepapper kostar 250 kr/år och om det flyttas till en annan bank eller sparinstitut 
kostar detta 500 kr.  
 
För ålderspension har man en årlig avgift för fondförvaltning på 124kr och sedan 
tillkommer årliga förvaltningsavgifter.  

 
7. Vilka frågor ställs vid ett kundmöte, attityd till riskaversion, baskunskaper? 

 
a. Vid kundmöte ställs frågor vilket leder fram till en placeringsplan och frågorna 

bygger på de regler som är angivna av finansinspektionen. Där ställs frågor om 
hur man ser på pengar, hur man regerar på kursuppgångar och kursnedgångar 
och hur man reagerar vid kraftigare nedgångar. 

 
b. De kollar även baskunskaper genom att fråga t.ex. vid vilken ålder man tidigast 

kan få pengarna utbetalda, dvs. först vid 55 års ålder. 
 

8. Vad baserar ni era rekommendationer på? 
 

Rekommendationerna baseras på den placeringsplan man får fram vid kundmötet. 
 

9. Vad är kunnandet och attityden hos den yngre generationen (20-30år)? Har detta 
förändrats med tiden? (Hur är intresset kring pensionssparande, om intresset är 
litet vad tror ni det beror på? ) 

 
Kunnandet och intresset är hos unga lågt. Intresset brukar öka när kunden skaffar sig 
barn/familj eller bostad, då börjar de bli mer benägna att börja pensionsspara privat. 

 
10. Vad tycker du som rådgivare är ett bra sätt att nå ut till ålderskategorin (20-30 år)? 

 
Bästa sättet att diskutera sin pension är vid kundmöte. All marknadsföring styrs 
centralt från Nordeas huvudkontor, så det har de inte kunskap om vid de lokala 
kontoren. 
 

11. Vilka rekommendationer ger ni unga som vill börja pensionsspara? 
(Belopp/riskprofil/sparformer/vanligaste sättet att pensionsspara) 
 
Rekommendationerna är individuella men först handlar det om att få ingång ett  



buffertsparande, därefter kan man börja pensionsspara. 
 

IPS är ett bra sätt att pensionsspara för unga pga. den låga avgiften och ofta har man 
inte hunnit skaffa sig en egen familj ännu. Med en IPS går pengarna direkt till 
dödsboet. 

 
12. Varför är privat pensionssparande viktigt för banken? 

 
Ett sätt att få långsiktiga kunder till banken, men det går att flytta till andra sparinstitut 
om så önskas.  

 
13. Hur ser trenden ut för pensionsspara privat, ökar/minskar det? Generellt/unga 

 
En liten ökning av sparandet i IPS har man kunnat se med tiden och medvetandet över 
lag har blivit lite bättre. Detta kan bero på att det går bra för Sverige just nu och det 
leder till att man har lite mer pengar över och då väljer att börja pensionsspara. 

 
14. Hur mycket av den marknadsföringen prioriteras på de unga?  

 
Har inga siffror på detta. 

 
15. Hur når ni ut till allmänheten/unga? Marknadsföring, informationsmöte på skolan, 

evenemang etc.? 
 

Genom TV, tidningar, annonser de flesta kanaler av media. Andra sätt är att vara på 
universitet på exempelvis Hotspot-dagen.  

 
16. Hur stor del får pensions del av den totala marknadsföringen? 
 

Har inga siffror på det. 
 



Bilaga 3 
 

Intervju med Lars-Olov Ryler och Anette Sundman Swedbank, Rudsvägen 36 Karlstad 
2007-04-19 kl.09.00 

 
1. Vilka sparformer inför pensionen har ni att erbjuda? 
 

Det finns tre olika sätt för privat pensionssparande: 
 

• IPS (sparkonto, aktier, fonder, SPAX) 
• Traditionell pensionsförsäkring 
• Pensionsförsäkring (fonder)  

 
 
2. Vilka argument finns det till privat pensionssparande? Fördelar/Nackdelar? 

Skatteeffekter? 
 

Fördelar IPS: är den sparform som de flesta har då det är det enklaste och billigaste sättet 
att pensionsspara. Det är ett flexibelt sätt att spara då man själv bestämmer villkoren. IPS 
är skatteförmånligt eftersom det är avdragsgillt på deklarationen. Vid dödsfall så tillfaller 
sparandet dödsboet till skillnad mot de övriga. 
 
Gemensamma nackdelar: Enda nackdelen är att kunden binder upp kapital. 

 
3. Informerar ni även om alternativa sparformer? 
 

Man informerar om alternativa sparformer men det viktigaste är att till en början spara 
ihop en buffert och komma igång med ett sparande. Det är inte beloppet i sig som är det 
viktigaste utan det väsentliga blir ”tänket” kring sparandet. En alternativ sparform är 
kapitalförsäkringen där pengarna inte är bunden lika länge som i IPS. Fördelen med en 
kapitalförsäkring är att man kan byta fonder utan att realisera vinsten som är fallet för fria 
fonder.  

 
Bostaden kan vara ett alternativt pensionssparande men viktigt att inte ”binda upp för 
mycket kapital i den”. Det kan ibland vara bättre att ha ett sparande än att vara helt 
skuldfri, ”man kan inte äta sin bostad” vilket är en tendens för den äldre generationen. 

 
4. Det dröjer innan man kommer ut på arbetsmarknaden, hur kommer detta påverka den 

framtida pensionen? (Är det viktigt att börja pensionsspara så tidigt som möjligt? 
Varför?) 

 
Som det ser ut idag så kan man tvingas leva på halva sin slutlön och det är inte många 
beredd att acceptera detta, så därför krävs ett privat sparande. Det är viktigt att komma i 
gång med sparandet i tid men det behöver inte vara så mycket utan det kan räcka med 
100kr/månad. Pensionssparandet i sig är inte så viktigt utan det är ”tänket” och komma 
igång med någon form av sparande, så man får in rutiner för framtiden. Har man 
möjligheten att börja i tidigt så är det ingen nackdel.  

 
 
 
 
 



5. Berörs framtida politiska beslut i era rekommendationer? 
 

Banken informerar om hur det ser ut i dag och att det kan förändras med tiden men de kan 
inte uttala sig om vad som kommer att hända i framtiden. Förändringar kring regler för 
pensionssparande kan förändras snabbt.  

 
6. Hur mycket bör man pensionsspara om man börjar vid 20-30 års ålder? Vad är lägsta 

beloppet? Vad tar ni ut för avgifter?  
 

Helt omöjligt att svara på generellt, ingen inkomst inget sparande. Här görs en individuell 
genomgång av kundens ekonomi ( lån, utgifter, boende, sparande och levnadskostnader) 
för att se om det finns möjlighet att spara och i så fall hur mycket.  

 
IPS: 125 kr/år i fast avgift plus fondavgifter. Lägsta belopp 100 kr/månad annars ingen 
större mening.  
 

 
7. Vilka frågor ställs vid ett kundmöte, attityd till riskaversion, baskunskaper? 

 
a. De grundläggande frågorna är tidshorisont, riskattityd, kunnande. 

 
b. Man ställer en viss typ av kontrollfrågor till kunden angående riskaversion. 

Banken frågar till exempel hur kunden skulle reagera på en kraftig börsnedgång. 
  

c. En bred genomgång av vad banken har att erbjuda för olika sparformer. Det kan 
vara svårt att avläsa en ny kund vid den första kundkontakten men med tiden så 
blir lättare att förstå vad kunden efterfrågar när man lär känna personen.  

 
8. Vad baserar ni era rekommendationer på? 

 
Se ovan 

 
9. Vad är kunnandet och attityden hos den yngre generationen (20-30år)? Har detta 

förändrats med tiden? (Hur är intresset kring pensionssparande, om intresset är litet 
vad tror ni det beror på?) 
 
I åldern 20-25 så är kunnandet lågt. Unga reflekterar inte över privat pensionssparande 
och de har en förmåga att tro att de ”lever för evigt” samt att det finns andra saker som 
prioriteras i stället. Efter ett kundmöte då man kan gå igenom deras ekonomi och visa på 
olika beräkningar kan kundens intresse växer. När det gäller pensionssparandet så är 
kunskapen generellt dålig hos de flesta åldergrupper och det kan beror på att man inte 
orkar engagera sig i allt då man har många olika val att ta ställning till såsom frågor kring 
el, telefon, försäkring osv. 

 
10. Vad tycker du som rådgivare är ett bra sätt att nå ut till ålderskategorin (20-30 år)? 

 
Ett bra tillfälle att diskutera pension kan vara när kunden är på banken i ett annat ärende. 
Den verbala kontakten är att föredra då den är de mest effektiva. Tidigare så jobbade 
banken mer med informationsmöten på t ex företag men i och med införandet av ”lagen 
om finansiell rådgivning” så har rådgivningsrätten begränsats och man kan inte ge råd 
utan att det dokumenteras.  

 



11. Vilka rekommendationer ger ni unga som vill börja pensionsspara? 
(Belopp/riskprofil/sparformer/vanligaste sättet att pensionsspara) 

 
Se ovan 

 
12. Varför är privat pensionssparande viktigt för banken? 

 
Bankens uppgift är att förkovra kundernas ekonomi. Lyckas banken med detta så blir det 
en slags ”win win” situation. Företaget vill genom engagemang bygga upp en långsiktig 
relation och se till helheten för kunden. För banken så är helheten för kunden viktigast och 
det privata pensionssparandet är en viktig del eftersom det är ett långsiktigt sparande. 
Detta är ett bra sätt att bygga en bra relation med kunden så de stannar kvar. Det kan 
upplevas som krångligt för kunden att flytta pensionssparandet till annat sparinstitut och 
det kan göra att de stannar kvar. Väldigt ovanligt att detta händer men om det sker så 
brukar kunden byta bank helt.  

 
13. Hur ser trenden ut för pensionsspara privat, ökar/minskar det? Generellt/unga? 

 
Generellt sett så ökar intresset på marknaden och det kan ses utifrån att man har en positiv 
nettotillförsel av nya sparare.  

 
14. Hur mycket av marknadsföringen prioriteras på de unga?  

 
De prioriteras inte mer än några andra ålderskategorier, det är snarare mer fokus på 
medelålders kunder.  
 

15. Hur når ni till allmänheten/unga? Marknadsföring, informationsmöte på skolan, 
evenemang etc.?  

 
Banken marknadsför sig genom reklam, direkt kontakt via telefon, brevutskick samt 
personlig rådgivning. Den effektivaste marknadsföringen är den verbala 
kommunikationen medan reklam och det ”orange kuvertet” kan ses mer som en 
väckarklocka till att börja med privat pensionssparande.  

 
Man kan dela in yngre kunder i två kategorier. Ena är studenter som är lättillgängliga men 
dessa är för banken ännu inte intressanta inom pensionssparande då de inte har någon 
egen inkomst, så pensionsfrågan tas upp senare när de kommit ut i arbetslivet. Den andra 
kategorin är kunder som börjar arbeta tidigt. Dessa är för banken svåra att nå men väldigt 
viktiga.  

 
16. Hur stor del får pensionen av den totala marknadsföringen? 

 
Marknadsföringen styrs genom den marknadsplan banken har, det finns en på central nivå, 
regional nivå samt på lokal nivå. Marknadsplanen följer aktuella händelserna under året 
till exempel att i januari görs en kampanj om sparande då det är då kunden får sina 
räntebesked. Under mars/april när det ”orange kuvertet” kommer kunden tillhanda blir det 
mer fokus på pensionssparande etc.  

 
 



Bilaga 4 Utformning av enkät 

Undersökning av attityder till det privata 
pensionssparandet

Det nya pensionssystemet består av tre olika delar inkomstpensionen, avtal/tjänstepensionen och den 
privata pensionen. Denna undersökning är inriktad mot den privata pensionen som du själv sparar ihop 
till. 

 

1  Kön  
  Kvinna 

Man 
 
 

2  Ålder  

  

20-23 

24-26 

27-30 

30- 
 
 

3  Civilstånd  

  

Ensamstående 

Sambo 

Särbo 

Gift 

Annat 
 
 

4  Vad är din nuvarande sysselsättning? 
(Studerande gå direkt till fråga 7)  

  

Studerande 

Förvärvsarbetande 

Annat 
 
 

5  Hur ser din studiebakgrund ut?  

  

Gymnasial utbildning 

Eftergymnasial utbildning (t.ex. komvux) 

Högskola / universitet 

Annat 
 
 

6  I vilket intervall ligger din 
bruttoinkomst? (Gå direkt till fråga 8)  

  

0 - 100 000 

100 001 - 200 000  

200 001 - 300 000 

300 001 -  
 
 



 

7  Huvudsaklig studieinriktning?  

  

Data 

Ekonomi 

Ingenjör 

Juridik 

Lärare 

Media / informatik 

Medicin / hälsa 

Annat 
 
 

8  Har du något privat pensionssparande? (Vid 
nej gå direkt till fråga 10)    Ja 

Nej  
 
 

9  Hur stort sparande har du per månad? (Gå 
direkt till fråga 11)  

  

0 - 200 

201 - 400 

401 - 600 

601 - 
 
 

10  Varför pensionssparar du INTE privat?  

  

Inte nödvändigt 

Prioriterar annat sparande 

Bryr mig inte om min pension 

Anser mig inte har råd  

Vet för lite / dåligt insatt  
 
 

11  Hur stor del av din slutlön tror du att du får 
via din inkomst- och avtal/tjänstepension?  

  

0 - 50% 

51 - 70% 

71 - 90% 

91% -  
 
 

12  Tycker du det är viktigt att pensionsspara 
privat?  

  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Varken eller 

Mindre viktigt 

Inte alls viktigt 
 
 



 

13  Vems ansvar tycker du det är att informera 
om det privata pensionssparandet? (Endast 
ett alternativ)  

  

Arbetsgivaren  

Bank / annat sparinstitut 

Staten 

Individen själv 

Annat 
 
 

14  Tycker du att informationen om privat 
pensionssparande i nuläget är tillräcklig?  

  

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 

15  Hur vill du bli informerad om att 
pensionsspara privat? (Endast ett 
alternativ)  

  

Direktreklam  

Internet 

Personlig rådgivning  

Tv / radio 

Via telefon 

Annat 
 
 

16  Är du orolig för din framtida pension?  

  

Ja 

Nej 

Vet ej  
 
 

 
 
 
 



Bilaga 5 Sammanställning av enkätresultat

Kön Antal svar Fördelning i %
Kvinna 137 54,80%
Man 113 45,20%
Summa 250 100,00%

Ålder Antal svar Fördelning i %
20-23 105 42,00%
24-26 68 27,20%
27-30 44 17,60%
30- 33 13,20%
Summa 250 100,00%

Civilstånd Antal svar Fördelning i %
Ensamstående 86 34,68%
Sambo 98 39,52%
Särbo 25 10,08%
Gift 14 5,65%
Annat 25 10,08%
Summa 248 100,00%
Antal obesvarade 2

Vad är din nuvarande sysselsättning? Antal svar Fördelning i %
Studerande 155 62,50%
Förvärvsabetande 72 29,03%
Annat 21 8,47%
Summa 248 100,00%
Antal obesvarade 2

Hur ser din studiebakgrund ut? Antal svar Fördelning i %
Gymnasial utbildning 39 41,05%
Eftergymnasial utbildning (t ex Komvux) 4 4,21%
Högskola/Universitet 45 47,37%
Annat 7 7,37%
Summa 95 100,00%

Vilket inkomstintervall tillhör du? Antal svar Fördelning i %
0-100 000 13 13,83%
100 001- 200 000 11 11,70%
200 001- 300 000 53 56,38%
300 001- 17 18,09%
Summa 94 100,00%

Huvudsaklig studieinriktning Antal svar Fördelning i %
Data 7 4,32%
Ekonomi 45 27,78%
Ingenjör 12 7,41%
Juridik 5 3,09%
Lärare 24 14,81%
Media/informatik 6 3,70%
Medicin/hälsa 23 14,20%
Annat 40 24,69%
Summa 162 100,00%
Antal obesvarde



Har du något privat pensionssparande? Antal svar Fördelning i %
Ja 87 35,22%
Nej 160 64,78%
Summa 247 100,00%
Antal obesvarade 3

Hur stort sparande har du per månad Antal svar Fördelning i %
0-200 42 48,28%
201-400 33 37,93%
401-600 4 4,60%
601- 8 9,20%
Summa 87 100,00%

Varför pensionssparar du INTE privat? Antal svar Fördelning i %
Inte nödvändigt 7 4,22%
Prioriterar annat sparande 32 19,28%
Bryr mig inte om min pension 5 3,01%
Anser mig inte ha råd 67 40,36%
Vet för lite / dåligt insatt 55 33,13%
Summa 166 100,00%

Hur stor del av din slutlön tror att du får 
via din inkomst och avtal/tjänstepension? Antal svar Fördelning i %
0-50% 91 36,40%
51-70% 117 46,80%
71-90% 41 16,40%
91%- 1 0,40%
Summa 250 100,00%

Tycker du att det är viktigt pensionsspara privat? Antal svar Fördelning i %
Mycket viktigt 86 34,54%
Viktigt 119 47,79%
Varken eller 31 12,45%
Mindre viktigt 9 3,61%
Inte alls viktigt 4 1,61%
Summa 249 100,00%
Antal obesvarade 1

Vems ansvar tycker du det är att informera
om det privata pensionssparandet? Antal svar Fördelning i %
Arbetsgivaren 16 6,40%
Bank / annat sparinstitut 65 26,00%
Staten 79 31,60%
Individen själv 79 31,60%
Annat 11 4,40%
Summa 250 100,00%

Tycker du att informationen om privat 
pensionssparande i nuläget är tillräcklig? Antal svar Fördelning i %
Ja 78 31,33%
Nej 110 44,18%
Vet ej 61 24,50%
Summa 249 100,00%
Antal oobesvarade 1



Hur vill du bli informerad om att pensionsspara privat? Antal svar Fördelning i %
Direktreklam 27 10,84%
Internet 19 7,63%
Personlig rådgivning 169 67,87%
Tv / radio 25 10,04%
Via telefon 4 1,61%
Annat 5 2,01%
Summa 249 100,00%
Antal obesvarade 1

Är du orolig för din framtida pension? Antal svar Fördelning i %
Ja 71 28,51%
Nej 147 59,04%
Vet ej 31 12,45%
Summa 249 100,00%
Antal obesvarade 1
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