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III 

Sammanfattning 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka variabler som 

påverkar olika frågor gällande pension. De frågorna angående 

pensionen som undersöks är:  

Vilka människor…  

… har tänk på sin pension?  

… har ett privat pensionssparande?  

… tänker jobba och ta ut pension samtidigt?  

… planerar att gå i pension tidigt respektive sent? 

 

Metod: Undersökningen utförs med en kvantitativ metod. 

Enkätundersökningen som analyseras kommer från en tidigare 

undersökning gjord av Finseraas och Jakobsson (2013). 

Uppsatsen följer en induktiv metod. 

 

Slutsats: Studien visar att variablerna som ingick i grundmodellen, vilka 

är kön, ålder, utbildningsnivå, civilstånd och inkomst, alla var 

signifikanta i en eller fler av frågorna som undersöks. Men 

även en del andra variabler visade sig vara av betydelse. 

 

Nyckelord: Pension, privat pensionssparande, pensionsålder, Norge. 

  



 

IV 

Abstract 

Objective: This study aims to examine which variables have an effect on 

questions regarding retirement. The questions are as follows: 

 Which individuals…  

… have thought about their retirement?  

… are saving privately for their retirement?  

… plan to work at the same time as they receive pension?  

… are planning for early or late retirement? 

 

Methodology: The study is conducted using a quantitative method. The data 

analyzed comes from an earlier survey conducted by Finseraas 

and Jakobsson (2013). The essay follows an inductive method. 

 

Conclusion: The study shows that the variables included in the basic model, 

which are gender, age, education, marital status and income, all 

were significant in one or more of the questions under 

investigation. Some other variables were found to be of 

significance.  

 

Keywords: Retirement, private retirement saving, retirement age, Norway.  
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1. Inledning 

I denna del beskrivs varför frågan som undersöks är intressant, följt av en 

problemdiskussion som leder till frågeställningen. Därefter redogörs för metodval 

och uppsatsen avgränsningar. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

I den utvecklade delen av världen ser framtiden ljus ut för många individer. I Europa 

är en stor del av befolkningen friska, medelåldern stiger och befolkningen blir äldre. 

Detta innebär att fler och fler människor når en ålder då de inte längre behöver jobba, 

de går i pension. Som pensionär finns få förpliktelser, dagarna spenderas efter eget 

önskemål. Men en förpliktelse som återstår är att försörja sig, vilket för dagens 

pensionärer sker genom olika statliga pensionssystem kompletterat av eventuellt eget 

sparande. Ett av de viktigaste motiven till att spara är därför att möjliggöra 

konsumtion under sina år som pensionär.  

1.2 Det norska pensionssystemet 

Den första januari 2011 implementerades en strukturell pensionsreform i Norge med 

syftet att öka tillgången på arbetskraft. På grund av ökad livslängd och lägre 

födelsetal har Norge, liksom andra utvecklade länder, mött en större andel äldre i 

samhället. Det ökade antalet pensionärer i relation till antal arbetande skapade en 

situation där det tidigare pensionssystemet (”pay-as-you-go”) inte längre var hållbart. 

Det nya systemet röstades igenom 2009 och leder bland annat till ett stärkt samband 

mellan individens livsinkomst och pensionsrättigheter. Varje år tjänar en individ 

pensionsrättigheter motsvarande ett värde av 18,1 procent av årsinkomsten (maximalt 

120 procent av medelinkomsten), dessa pensionsrätter placeras i ett fiktivt konto med 

en ränta som årligen justeras utifrån löneutvecklingen. Vid pensionering bestäms den 

årliga pensionen genom att den ackumulerade pensionen divideras med förväntat 

antal år som pensionär. En annan förändring är att flexibel pensionsålder har införts 

från och med 62 års ålder, i det tidigare systemet fanns en fast pensionsålder på 67 år.  
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Reformen ger upphov till tre huvudsakliga motiv som ska motivera befolkningen att 

senarelägga sin pensionering och därigenom öka det planerade utbudet på arbetskraft. 

Det första motivet är att förtidspensionering, efter reformens införande, endast är 

subventionerat för dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Tidigare var det 

subventionerat även för de inom den privata sektorn och antalet individer som 

förtidspensioneras borde minska. Det andra incitamentet är att den årliga pensionen 

minskar ju fler år en individ planerar att leva som pensionär. Då den förväntade 

livslängden ökar måste individer kompensera detta genom att arbeta längre och på så 

sätt maximera sin pension. Det tredje och sista motivet är det stärkta sambandet 

mellan individens livsinkomst och pensionsrättigheter.  

 

För att öka medvetenheten i samhället om de förändringar reformen innebar skapade 

norska Arbeids- og velferdsetaten (NAV) en informationsbroschyr. Denna 

informationsbroschyr användes sedan av Finseraas och Jakobsson för att utvärdera 

om läsandet av den ledde till ökad kunskap samt om den påverkade individens 

pensionsplanering (Finseraas & Jakobsson 2013). Datan de samlade in för studien 

blev senare tillgänglig för författarna av denna uppsats. 

1.3 Problemformulering 

Man eller kvinna, hög- eller lågutbildad, singel eller gift och så vidare. Människor är 

olika och människor lever under olika omständigheter. Detta väcker den intressanta 

frågan, som undersökts av många, vilka effekter får dessa skillnader för individer? 

Frågan ”varför” en viss faktor påverkar oss ses ofta som mer intressant, den är dock 

desto svårare att hitta svar till. För att kunna besvara den så måste frågan vilka 

faktorer som påverkar människan ställas och besvaras. Studien tillämpar denna fråga 

på människors pensionssparande. Tidigare studier finns som försökt förklara varför 

utbildning är av vikt när det kommer till sparande, i synnerhet ekonomisk kunskap. 

Men det råder inte heller brist på studier som ger sig på frågan varför kvinnors och 

mäns beteende ibland skiljer sig. Det finns ett antal undersökningar som tyder på att 

det finns skillnader i vilka individer som sparar till pensionen. Skillnader som 

uppmärksammats ligger i kön och utbildning. Dessa skillnader rör inte bara om 

individerna valt att spara eller inte, utan även hur mycket de sparar. Uppsatsen strävar 

efter att finna om det går att spåra en relation mellan pensionssparande och 
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variablerna kön, åldersgrupp, utbildning, civilstånd samt inkomst. Även andra 

variabler som finns i datan och möjligtvis kan påverka sparandet undersöks. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka variabler som påverkar olika frågor 

gällande pension:  

 Vilka människor har tänk på sin pension? 

 Vilka människor har ett privat pensionssparande? 

 Vilka människor tänker jobba och ta ut pension samtidigt? 

 Vilka människor planerar att gå i pension tidigt respektive sent? 

1.5 Metod - Kvantitativ ansats 

Det finns två huvudindelningar inom vetenskaplig metod, dessa kallas för kvantitativa 

och kvalitativa. Kvantitativ metod kännetecknas av ett stort antal 

undersökningsenheter och resultaten redovisas ofta i form av siffror och med hjälp av 

statistisk inferens. Kvalitativ metod skiljer sig från detta genom att undersökningen 

lägger mer fokus på att analysera och tolka/förstå respondenternas svar. Inom 

kvalitativ metod är intervjuer ett vanligt tillvägagångsätt medan vid kvantitativ metod 

är det vanligare med exempelvis enkätundersökningar (Holme & Solvang 1997). 

 

Denna uppsats använder således en kvantitativ metod. Datan som används analyseras 

bäst med hjälp av denna metod. Detta på grund av datans utformning och hur den har 

samlats in. Med hjälp av statistiska modeller strävar denna uppsats efter att hitta 

möjliga faktorer som påverkar människors pensionssparande. Genom att en induktiv 

metod har uppsatsen som mål att dra slutsatser från empiriskt erfarenhet (Backman 

2008; Patel & Davidson 2001). Statistisk inferens är en induktiv vetenskap enligt 

national encyklopedin (Sundberg 2014). De statistiska modeller som används för att 

analysera datan redogörs för i nästa kapitel. 

 

1.5.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är data som samlas in med syftet att svara på undersökningens 

frågeställning (Halvorsen 1997). För denna undersökning har inte ny data samlats in 
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utan data som används är insamlad av Finseraas och Jakobsson (2013) för deras 

undersökning ”Does information about the pension system affect knowledge and 

retirement plans? Evidence from a survey experiment”. Jakobsson är även handledare 

för denna uppsats, och på så vis fick författarna tillgång till datan. Det är denna data 

som är den viktigaste byggstenen i uppsatsen eftersom slutsatserna dras utifrån den i 

huvudsak. Övriga sekundärdata som används kommer från facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar.  

 

1.5.2 Undersökningsmetod – enkätundersökning 

Datan som används är insamlad genom en enkätundersökning. En enkätundersökning 

är en slags tvärsnittsundersökning med syftet att samla information från många 

respondenter om flera variabler vid ett tillfälle (Bryman 2002).  Enkäten som skickats 

ut består till större delen av fasta frågor med givna svarsalternativ. Detta gör datan 

mer precis och enkel att kategorisera vilket förenklar analysen. Fasta frågor kan till 

viss del hjälpa respondenten att minnas men det kan även få effekten att respondenten 

tvingas in i en viss form vilket kan vara missvisande (Halvorsen 1997).  

1.5.3 Urval 

För att komma i kontakt med respondenter tog Finseraas och Jakobsson hjälp av 

Yougov (www.yougov.no) som administrerade undersökningen. Yougov har en 

internetbaserad panel för allmänheten där frivilliga individer anmäler sig till panelen 

för att delta i olika undersökningar. Undersökningar skickas regelbundet ut till 

panelmedlemmarna via e-post och deltagandet i varje undersökning är frivilligt. För 

varje undersökning en medlem deltar i mottas en viss ersättning. 

Enkätundersökningen skickades till 3 000 individer i åldern 40 – 67 år som var 

medlemmar i denna panel (Finseraas & Jakobsson 2013). Av dessa 3 000 

respondenter återkom 2 302 med svar. Av dessa 2 302 observationer har sedan två 

observationer eliminerats då svaren var uppenbart oseriösa. 

1.6 Avgränsning 

Undersökningen har utförts i Norge vilket leder till att slutsatser som dras inte kan 

antas vara gällande någon annanstans än där. Respondenterna i undersökningen är 

människor i åldern 40-67, slutsatserna kan därför inte antas gälla människor yngre än 
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40 år. Då 59 procent av befolkningen i Norge är under 45 år gammal (SSB 2013), bör 

läsaren ha detta i åtanke.  

1.7 Disposition 

Uppsatsens struktur är uppbyggd genom följande disposition: 

Kapitel 2 – Statistiska modeller  

I denna del görs en genomgång av de statistiska modeller som används för att 

analysera datan.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen består av teorier och tidigare forskning som 

används i analysen. 

Kapitel 4 – Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras framtagna modeller samt återkopplas 

till tidigare forskning på området. 

Kapitel 5 - Slutdiskussion 

Slutsatserna i studien sammanfattas tillsammans med en diskussion kring dem 

sedan följer en kritisk diskussion kring det egna arbetet med uppsatsen.   
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2. Statistiska modeller 

I denna del görs en genomgång av de statistiska modeller som används för att studera 

datan. 

 

För att analysera datan har vi tagit hjälp av statistiska modeller. Olika typer av 

regressionsanalyser har genomförts för att försöka hitta den modell som passar just 

detta dataset bäst. Målet med regressionsanalys är att finna den funktion som 

beskriver observerade data på bästa sätt. Funktionen består av en beroende/svarande 

variabel, Y,  en eller flera förklarande/oberoende variabler, X, samt en felterm som 

ofta benämns u (Gujarati & Porter 2009).  Nedan följer en genomgång av de 

regressions-modeller som använts i studien.  

2.1 Linear Probability Model och Ordinary Least Squares 

Linear Probability Model (nedan LPM) är den enklaste modellen vid regression med 

binär beroendevariabel. Att den beroende variabeln är binär innebär att den endast kan 

anta två värden, 0 och 1. Sannolikheten att observera 0 eller 1 är linjärt beroende av 

en eller flera förklarande variabler. De förklarande variablernas parametrar skattas 

med hjälp av Ordinary Least Squares (nedan OLS). OLS är en av de vanligaste 

metoderna för att skatta parametrarna i en linjär regressionsmodell. Metoden går ut på 

att minimera kvadratsumman för avståndet mellan de observerade värdena och de 

värden som fås av den linjära approximationen. Bakom OLS finns tio antaganden om 

datan samt modellen (läs mer i Gujarati & Porter 2009), uppfylls dessa kan statistisk 

inferens göras utifrån modellen. Givet dessa tio antaganden besitter OLS-skattningen 

vissa optimala egenskaper. Dessa egenskaper återges i det kända Gauss-Markov 

teoremet. Egenskaperna kan förkortas som ”BLUE”, vilket står för ”Best Linear 

Unbiased Estimate”. Att OLS-skattningen är BLUE innebär att det är den linjära 

funktion som bäst skattar data utan att snedvrida den. Detta beror på att det förväntade 

värdet av parametern är det samma som det verkliga värdet på parametern, den är 

alltså neutral (unbiased), samt att den har den minsta variansen av alla liknande linjära 

och neutrala skattningar (Hayashi 2000; Gujarati & Porter 2009).  

 

När en OLS-modell är framtagen finns det olika sätt att analysera hur väl modellen 

beskriver verkligheten. Ett vanligt mått på detta kallas determinationskoefficienten, r2 
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och den beskriver hur stor del av variationen i den beroende variabeln, Y, som 

förklaras av variationen i de förklarande variablerna, X, under förutsättning att 

relationen mellan X och Y är linjär. Determinationskoefficienten antar värden mellan 

0 och 1, exempelvis om r2= 0,5 för en modell innebär det att 50 procent av 

variationen i Y beror på förändringen i X. För att avgöra om de enskilda parametrarna 

är signifikant skilda från noll finns standardfelet och t-värdet till hjälp. Divideras 

koefficienten för parametern med dess standardfel genererar det ett t-värde. Beroende 

på vilken signifikansnivå som valts hämtas ett t-värde för den signifikansnivån från 

tabell, och parameterns t-värde ska vara högre eller lägre än detta. Exempelvis, om en 

parameter ska vara signifikant skiljt från noll på 95 procent signifikansnivå ska t-

värdet vara högre än 1,96 eller lägre än -1,96.  

 

LPM antar ett linjärt samband mellan den beroende och de förklarande variablerna, 

vilket syns i Figur 1. I många sammanhang är detta ett orealistiskt antagande och 

genom att använda Logit eller Probit undviks detta. Ett annat problem med LPM är att 

skattade värden på den beroende variabeln inte garanterat hamnar mellan värdena 0 

och 1. Detta kan lösas genom att de värden som är mindre än 0 klassas som 0 

respektive de värden som är större än 1 klassas som 1. En annan lösning är att 

använda en modell som garanterar att de skattade värdena landar mellan 0 och 1, 

vilket exempelvis Logit och Probit gör (Gujarati & Porter 2009).  

 

Figur 1 LPM, Logit och Probit 
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2.2 Probit och Logit 

Probit är en icke-linjär regressionsmodell där responsvariabeln är binär (den kan 

endast anta värdena 0 och 1). Syftet med modellen är att beräkna sannolikheten för att 

en observation med en viss typ av egenskaper ska falla in i en av de två grupperna, 

exempelvis sannolikheten att en barnfamilj med en viss inkomst ska köpa ett hus. 

Anta att om familj nr n ska köpa hus eller inte beror på en latent (icke observerbar) 

variabel, In, som är ett nyttoindex. In bestäms av en eller flera förklarande variabler, 

till exempel inkomst, på ett sådant sätt att desto större värde på In, desto större är 

sannolikheten att de köper ett hus. Ett kritiskt värde finns, In*, och om detta 

överskrids kommer familjen att köpa hus, annars inte. Värdet på In* går inte att 

observera, men antagandet att det är normalfördelat med samma medelvärde och 

varians gör att det går att skatta parametrarna för de förklarande variablerna och även 

få viss information om själva indexet.  

 

Även Logit är en icke-linjär regressionsmodell. Den beroende variabeln är logaritmen 

av odds-kvoten (odds-ratio), vilket är en linjär funktion av de förklarande variablerna. 

Logit predicerar alltså oddsen för ett utfall baserat på de förklarande variablernas 

värden. Sannolikhetsfunktionen bakom Logit-modellen är Logisitc Cumulative Distri-

bution Function (Logistic CDF). I en Logit-modell kan den beroende variabeln 

antingen vara binär eller multinomial, vilket innebär tre eller flera möjliga utfall.  

 

För att skatta parametrarna i en Logit eller Probit-modell används Maximum 

Likelihood Estimation (nedan kallat MLE) för individuella data, vilket är fallet i 

denna studie, och OLS för grupperade data. MLE antar att populationen är 

normalfördelad med en okänd varians och ett okänt medelvärde. Genom att beräkna 

medelvärdet och variansen i stickprovet och går det att använda dessa som parametrar 

för att hitta de värden på parametrarna som maximerar likelihood-funktionen. Detta 

maximerar överensstämmelsen mellan den valda modellen och observerade data.  

 

Logit och Probit ger vanligtvis liknande resultat vid applicering på data, den största 

skillnaden är att Logit får något tjockare svansar, vilket betyder att sannolikheten 

närmar sig 0 eller 1 i en långsammare takt jämfört med Probit. Det finns ingen 
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specifik anledning att välja den ena modellen framför den andra, beslutet ligger ofta i 

vilken som är enklast att beräkna (Gujarati & Porter 2009). 

 

Eftersom Probit och Logit är skattade med hjälp av MLE istället för OLS, som har till 

syfte att minimera variansen, är inte determinationskoefficienten r2 ett bra mått på 

förklaringsgraden i modellen. För att kunna mäta förklaringsgraden i en Logit- eller 

Probit-modell finns flera så kallade pseudo-r2 tillgängliga. Dessa beräknas inte på 

samma sätt som det vanliga r2, men är liknande på det sättet att de går från 0 till 1 och 

att ett högre värde indikerar en bättre modell. I denna undersökning används 

McFaddens pseudo-r2. Detta värde talar om hur stor del av variationen i modellen 

som är förklarad samt indikerar till vilken grad parametrarna förbättrar modellen 

(Freese & Long 2006). 

 

För att studera de enskilda parametrarna i en Logit- eller Probitregression används 

istället z-värdet. För att kunna dra slutsatsen att en parameter är signifikant skild från 

noll ska z-värdet vara mindre än α-värdet, vilket är den signifikansnivå som är vald 

(Gujarati & Porter 2009).  
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3. Teoretisk referensram 

I denna del görs en genomgång av teorier samt tidigare relevant forskning som ligger 

till grund för analysen. 

3.1 Livscykelteorin - Franco Modigliani 

Livscykelteorin gör antagandet att människor är förutseende och att de baserar sina 

beslut gällande framtiden på det de vet med säkerhet. Det främsta motivet till 

sparande är att möjliggöra konsumtion senare i livet och målet är att uppnå en jämn 

nivå av konsumtion över tid för att skapa en jämn nytta över tiden. Enligt denna teori 

är det läge att spara när inkomsten är hög och konsumera när den är låg. Exempelvis 

bland unga är trenden att överkonsumera med hjälp av lån, inkomsten är då relativt 

låg samtidigt som utgifterna ökar. Individer sparar sedan fram till de når 

pensionsålder då besparingarna som byggts upp börjar konsumeras. För att detta ska 

fungera är det nödvändigt att individer kan låna pengar mot framtida inkomster. Men 

höga räntor och kreditproblem kan reducera människors möjlighet till att jämna ut 

konsumtionen över tiden. (Bodie, Z et al. 2006) 

3.2 Permanent income hypothesis - Milton Friedman 

Denna teori gör antagandet att individer handlar rationellt. Här görs skillnad mellan 

permanent inkomst och temporär inkomst. Förändringar i den permanenta inkomsten 

är det som avgör individernas konsumtion, med andra ord har förändringar i den 

temporära inkomsten liten eller ingen påverkan på individers konsumtion. Även i 

denna teori är strävan att skapa en jämn konsumtionsnivå och individers konsumtion 

beror på den förväntade inkomsten över tiden. För att jämna ut skiftningarna som 

uppstår och jämna ut konsumtionen ska besparingen ske när inkomsten är hög och 

konsumtionen när den är låg. (Schenk, R. 1997) 

3.3 Utbildning, civilstånd och kön 

Lusardi och Mitchell (2007) beskriver vilka problem som kan orsakas av finansiell 

okunskap och hur dessa skulle kunna lösas. Trots att författarna är försiktiga med att 

dra slutsatser och menar att fler studier behövs inom ämnet, så pekar deras resultat 
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tydligt på att individer med högre finansiell kunskap är mer aktiva i beslut rörande 

pension. 

”Our review reveals that many households are unfamiliar with even the most basic 

economic concepts needed to make sensible saving and investment decisions” sid. 35 

 

Lusardi och Mitchell (2007) menar att okunskap kan komma i vägen för individers 

beslut angående sitt sparande, särskild sparande för pensionen. De finner att individer 

med låg finansiell kunskap koncentreras inom vissa grupper, grupper som 

lågutbildade, låginkomsttagare, minoriteter samt kvinnor. 

 

En svensk studie av Engström och Westerberg (2003) finner dels stöd för tidigare 

forskning, men kommer även fram till slutsatser som skiljer sig från den. De finner att 

individer som engagerar sig i beslut angående pensionssparandet ofta har tidigare 

erfarenhet och bekantskap med finansiella marknader. Även i detta fall är det 

märkbart att dessa individer har större finansiella tillgångar, högre utbildning och 

högre inkomst. I denna studie konstateras, till skillnad från många andra, att kvinnor i 

högre utsträckning tar aktiva investeringsbeslut än män, samt att unga gör det i större 

utsträckning är äldre. Engström och Westerberg pekar även på en relation mellan att 

vara gift och att aktivt fatta investeringsbeslut. Liksom Lusardi och Mitchell anser 

även Engström och Westerberg att utbildning och information som ökar individers 

finansiella kunskaper kan komma att öka deltagandet i beslut som rör pensionen. 

 

Länge har männens beteende studerats inom nationalekonomi och många andra 

områden. Men idag, när kvinnor jobbar i nästan samma utsträckning som män, har det 

blivit vanligare med studier som undersöker kvinnors och mäns simultana arbete och 

sparande. Dock saknas det ännu mycket forskning inom detta område. De studier som 

finns tillgängliga, bland annat Hurt (1989) och Blau (1998), pekar på att parrelationer 

har en inverkan på ekonomiska beslut. Många författare har konstaterat att människor 

som lever i en parrelation väljer att gå i pension ungefär samtidigt, detta har förklarats 

med hjälp av tre hypoteser: 

1. Att makar har liknande preferenser. 

2. Att makar lever under samma ekonomiska miljö. 

3. Att makar föredrar att spendera sin fritid ihop, komplementär fritid. 
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Störst stöd finns för det tredje alternativet (Maestas 2001). Att par väljer att gå i 

pension samtidigt är ett tydligt tecken på att beslut rörande pension kan komma att 

påverkas av individens civilstånd. 

 

I en studie genomförd av Almenberg & Säve-Söderbergh (2011) undersöker 

individers förmåga att fatta finansiella beslut. I undersökningen ingår individer mellan 

18-79 år som är bosatta i Sverige. Här undersöks med andra ord ”financial literacy”. 

Författarna kommer fram till att låga nivåer av finansiell kunskap återfinnes bland den 

vuxna befolkningen i Sverige (18-79 år). Lägre nivåer av finansiell kunskap hittades 

bland yngre, äldre, kvinnor samt dem med låg utbildning eller låg inkomst. Även 

individer med anställning visade ha högre finansiell kunskap än individer utan 

anställning. Respondenterna som angav sig ha planerat inför pensionen hade i 

genomsnitt högre finansiell kunskap, vilket tyder på en positiv relation mellan 

finansiell kunskap och pensionsplanering. 

3.4 Privat pensionssparande – siffror från SCB 

Att ha ett privat pensionssparande är frivilligt och kan ses som ett komplement till de 

övriga delarna av pensionen. Privatsparande sker främst genom en bank eller ett 

försäkringsbolag (Pensionsmyndigheten 2013). Statistiken som redovisas i Tabell 1 är 

tagen från den svenska statistiska centralbyrån och redovisas fullständigt i appendix. 

Försök att finna motsvarande statistik för Norge gjordes utan framgång. Eftersom 

bägge länderna tillhör norden och anses vara lika i många avseenden kan datan ändå 

anses vara intressent att ha som jämförelse. 

 

Tabell 1 – Privat pensionssparande 2012 

 

Antal: Folkbokförda i riket 2011 och hade en sammanräknad förvärvsinkomst.                Källa: Statistiska Centralbyrån   

Andel: Andel (%) i åldersgruppen som har privat pensionssparande. 

Sparande: Årliga medelvärdet för dem som sparar i tkr. 

 

Ålder Antal Andel Sparande Antal Andel Sparande Antal Andel Sparande

20-64 5 234 487 36,7 5,7 2 579 724 40,2 5,5 2 654 763 33,3 6,0

35-44 1 199 174 45,6 5,1 589 263 49,2 4,9 609 911 42,2 5,4

45-54 1 218 250 45,6 6,1 600 087 50,8 5,9 618 163 40,6 6,5

55-64 1 128 790 40,7 7,4 563 491 46,3 7,1 565 299 35,2 7,8

65- 1 902 347 2,8 7,0 1 037 164 2,6 5,8 865 183 3,1 8,1

Kvinnor och män Kvinnor Män
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Datan i Tabell 1 visar tydligt att kvinnor i större utsträckning väljer att ha en privat 

pensionssparande. I åldersgruppen 45-54 år uppgår andelen kvinnor med privat 

pensionssparande till 50,8 procent och andelen män med privat pensionssparande till 

40,6 procent, vilket innebär en skillnad på 10,2 procent. Studeras populationen mellan 

20-64 år så är andelen kvinnor med privat pensionssparande fortfarande högre än 

andelen män, med 6,9 procent. Datan visar dock att män i genomsnitt lägger undan 

mer pengar än kvinnor. 

 

Tabell 2 – Privat pensionssparande 2012 

 

    Inkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst      .                Källa: Statistiska Centralbyrån 

 

Tabell 2 redovisar andelen i varje inkomstnivå med privat pensionssparande och 

medelvärdet på besparingen i tkr för olika inkomstgrupper. Trenden är tydlig, ju 

högre inkomst desto högre andel som har ett privat pensionssparande. Trenden avtar 

när inkomstnivån nått 800 tkr eller högre och andelen börjar minska. Det årliga 

medelvärdet för sparandet ökar i takt med högre inkomst. Datan tyder alltså på att 

inkomst är positivt korrelerad med privat pensionssparandet när det kommer till andel 

individer med privat pensionssparande och det årliga medelvärdet på besparingen. 

3.5 Pensionsålder 

Flynn (2010) gör en studie som sammanställer resultatet av andra studier inom 

området. Han finner att det är fyra huvudfaktorer som påverkar individers benägenhet 

att fortsätta jobba i högre ålder och som påverkar individens pensionsbeslut. 

1. Ekonomisk trygghet 

2. Vårdansvar 

3. Sociala nätverk 

Inkomst Antal Andel Sparande

1-99 tkr 1194232 4,2 3,8

100-199 1821191 9,2 4,2

200-299 1826439 29,3 4,6

300-399 1438936 44,5 5,5

400-499 621951 48,4 6,9

500-599 266138 50,2 7,9

600-799 199576 49,6 8,8

800-999 66187 48,6 9,7

1000- 59939 42,6 12

Inkomst
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4. Karriärflexibilitet 

 

Ekonomisk trygghet  

Lågutbildade samt de med ”lågstatus”-jobb tenderar att jobba längre än individer med 

hög utbildning och ”högstatus”-jobb. Den senare gruppen har friare händer att besluta 

om när och hur de väljer att gå i pension, till skillnad från de i den första gruppen som 

kan komma att behöva jobba längre för att upprätthålla sin livsstil och/eller förbättra 

livsstilen senare i livet.   

“Workers, work till they drop and survivors are both distinguished by low job status 

and education; and financial insecurity leading to extended working life” sid. 317 

 

Vårdansvar 

Det kan uppstå konflikt mellan jobbet och hemmet. Människor med jobb som är svåra 

att kombinera med ansvar som uppstår i hemmet kan komma att lämna 

arbetsmarknaden i förtid, många gånger ofrivilligt. Kvinnor i synnerhet kan komma 

att hamna i denna situation enligt Flynn (2010). 

 

Sociala nätverk 

Relationen till arbetskamrater och chefer har en betydande roll när det kommer till att 

inte vilja lämna sitt arbete, individer som känner sig uppskattade är mindre benägna 

att vilja gå i pension.  

 

Karriärflexibilitet  

Hög karriärflexibilitet leder till att individer kan välja att byta till lugnare/lättare 

arbete för att på så sätt göra en övergång till pensionering. Dock påpekar Flynn att det 

är svårt att komma in på arbetsmarknaden för individer som en gång har lämnat den. 

 

Andra faktorer som nämns i studien bland annat kön, ålder, civilstånd. Studier som 

undersökt dessa faktorer har enligt Flynn fått blandade resultat. Dessa faktorer 

påverkar fortfarande individers pensionsbeslut, men inte lika starkt som de fyra 

huvudfaktorerna.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras framtagna modeller samt återkopplas till 

tidigare forskning på området. 

4.1 Variabler 

För att kunna besvara frågeställningen har tio variabler valts ut/genererats utifrån 

originaldatan som förklarande variabler. Här följer en kort presentation av dessa: 

1. Kön: Variabeln antar värdet 1 för man, 0 för kvinna  

2. Åldersgrupp: Respondenterna är i åldersgruppen 40-67 år, utifrån detta 

har subgrupper skapats för 40-49 år, 50-59 år och 60-67 år. 

3. Utbildning: Här görs indelningen i två grupper, högutbildade som har 

universitetsutbildning och uppåt, samt lågutbildade vars utbildning ligger 

under universitetsnivå. 

4. Civilstånd: variabeln antar värdet 1 om respondenten svarat 

gift/partnerskap/sambo, 0 om singel eller annat. 

5. Inkomst: En egen indelning har gjorts 0-200 tkr, 201-600 tkr och +600 

tkr. 

6. Anställd: Om respondenten för närvarande är anställd. 

7. Privat anställd: Om respondenten arbetar inom privata sektorn. 

8. Offentligt anställd: Om respondenten arbetar inom offentlig sektor. 

9. Heltidssysselsättning: Denna variabel anger hur många år respondenten 

haft heltidsanställning sammanlagt under sitt yrkesliv. Indelat i 6 grupper 

med 10 års intervaller. 

10. Barn: Antar värdet 1 om respondenten har hemmavarande barn, 0 för 

övriga. 

 

För att minska risken för multikollinearitet studerades korrelationen mellan 

variablerna, dels med hjälp av en korrelationsmatris, dels genom att regressioner 

gjordes på de enskilda variablerna på varje förklarande variabel. De variabler som 

hade både hög korrelation sinsemellan samt där regressionen visade på ett starkt 

samband används aldrig i samma modell. I Tabell 3 visas de variabler som har hög 

korrelation, en fullständig korrelationsmatris redovisas i appendix. 
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Tabell 3 – Korrelationsmatris 

 

 

Korrelationen mellan offentligt anställd – kön och barn – anställd är relativt hög, dock 

visade inte regressionen något starkt samband. Därför tillåts dessa variabler 

förekomma i samma modeller.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen har en grundmodell tagits fram. Denna består av 

variablerna kön, åldersgrupp, utbildning, civilstånd och inkomst. Modellen har 

använts som utgångspunkt för att besvara varje fråga. Den har sedan modifierats, där 

variabler har tillkommit eller tagits bort för att åstadkomma en passande modell.  

 

Variablerna har studerats med hjälp av LPM, Logit och Probit. Regressionerna har 

dock gett liknande resultat, därför analyseras endast LPM modellerna. Resultaten av 

Logit och Probit redovisas för varje fråga i appendix. Interceptet (Konstant) är i 

många av modellerna inte signifikant. Detta innebär att interceptet inte är signifikant 

skiljt från 0 när alla andra variabler är 0, detta påverkar inte användbarheten av 

modellerna i denna studie då det fortfarande är möjligt att dra slutsatser om vilka 

faktorer som påverkar frågeställningen. 

4.2 Vilka människor har tänk på sin pension? 

För att besvara denna fråga har en beroende variabel skapats som kan anta värdena 0 

och 1, där 0 är de som inte tänkt alls eller inte så mycket på sin pension och 1 de som 

tänkt en del eller mycket på sin pension.  

 

I Tabell 4 redovisas de modeller som tagits fram för första frågan. Civilstånd visade 

sig vara osignifikant för denna fråga och plockades därför bort. Individer i 

parrelationer ska enligt tidigare forskning vara mer engagerade i pensionsbeslut. Detta 

Variabler Kön Åldersgrupp Anställd Privat anst.

Privat anst. 0,1678 -0,1504 0,5238 1,0000

Off. Anställd -0,2046 -0,0909 0,4302 -0,5436

Heltidssyssel-

sättning
0,4621 0,5988 -0,0204 0,0755

Barn -0,0346 -0,4684 0,2031 0,1194
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bör innebära att man tänker mer på sin pension om man är gift, men modellerna nedan 

kan alltså varken styrka eller bestrida detta.  

 

För att utveckla modellen ytterligare adderades variablerna barn och 

heltidssysselsättning i modell 3 respektive 4. För att kunna använda variabeln barn i 

modell 3 plockades åldersgrupp bort på grund av korrelationen mellan dem, i modell 

4 fick även kön uteslutas. Inkomst blev osignifikant då heltidssysselsättning användes 

som förklarande variabel och fick därmed uteslutas.  

 

Tabell 4 – Vilka människor har tänkt på sin pension? 

 

     Siffrorna inom parentes är standardfel, * visar signifikans. 

 

Samtliga modeller visar att människor med högre utbildning och högre inkomst 

tenderar till 10-13 procent respektive 4-5 procent att tänka mer på sin pension än de 

med lägre utbildning. I referensramen finns stöd för att individer med högre finansiell 

kunskap är mer engagerade i pensionsfrågor. Då detta attribut ofta hittas hos 

högutbildade samt människor med stora finansiella tillgångar är det inte förvånansvärt 

att dessa individer har sin pension i åtanke. Det finns även en trend att ju äldre 

individen är, desto mer tänker den på sin pension. Tabellen visar en ökning med cirka 

20 procent för varje åldersgrupp, exempelvis individer mellan 60-67 år är 40 procent 

mer benägna att tänka på sin pension. Detta stödjs inte av Engströms och Westerbergs 

undersökning, som menar att unga är mer aktiva i investeringsbeslut, men stödjs av 

livscykelteorin. Sambandet mellan antal år med heltidssysselsättning och tankar på 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant -0,0115 -0,0083 0,4002 0,2023 -0,001

(0,0474) (0,0465) (0,0427)* (0,0339)* (0,0509)

Kön 0,0452 0,0463 0,1066 0,0078

(0,0203)* (0,0201)* (0,0203)* (0,0221)

Åldersgrupp 0,2037 0,2038 0,1414

(0,0127)* (0,0127)* (0,0169)*

Utbildning 0,0978 0,0979 0,1238 0,1303 0,1066

(0,0198)* (0,0198)* (0,0203)* (0,0196)* (0,0197)*

Civilstånd 0,0079 0,0194

(0,0218) (0,0221)

Inkomst 0,0394 0,0402 0,0491 0,031

(0,0182)* (0,0181)* (0,0187)* (0,0183)

Barn -0,2075 -0,1393 -0,0717

(0,0206)* (0,0209)* (0,0229)*

Heltidssyssel- 0,1059 0,0517

sättning (0,0087)* (0,0116)*

R^2 0,131 0,131 0,0741 0,1147 0,1425
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pension är positivt och starkt, vilket verkar rimligt. Individer som har arbetat heltid i 

mer än 50 år tänker cirka 64 procent mer på sin pension än individer som inte haft 

heltidssysselsättning överhuvudtaget. Modellerna visar även att män i något högre 

utsträckning, 5-11 procent, tänker på sin pension än vad kvinnor gör, detta stödjer 

resultat från till exempel Lusardi och Mitchell men strider mot datan från Statistiska 

Centralbyrån samt Engström och Westerbergs studie. Denna skillnad beror troligen på 

att Statistiska Centralbyråns data och Engströms och Westerbergs studie härstammar 

från Sverige. Att ha hemmavarande barn leder till 14-21 procent mindre tendens till 

att tänka på pensionen enligt modellerna. Detta skulle kunna bero på att dessa 

individer ägnar mer tid och tankar på sina barn än individer utan barn eller vars barn 

har flyttat från hemmet.  

4.3 Vilka människor har ett privat pensionssparande? 

Även för denna fråga skapades en beroende variabel som kan anta värdena 0 och 1, 

där 1 är de som har ett privat sparande och 0 de som inte har det. Variablerna i 

grundmodellen var i det här fallet signifikanta men när ytterligare variabler lades till 

fick i vissa fall grundvariabler plockas bort för att undvika multikollinearitet. 

Koefficienterna för utgångsvariablerna visar att män (6-8 procent), äldre (8-10 

procent per åldersgrupp), högutbildade (5-7 procent) samt individer som lever i 

parrelationer (7-9 procent) har större benägenhet att ha ett privat sparande. Stöd för att 

män är mer benägna att ha ett privat pensionssparande kan återigen hittas i resultat 

från Lusardi och Mitchell. Men det strider, återigen, mot datan från svenska 

Statistiska Centralbyrån samt Engström och Westerbergs studie som är gjord i 

Sverige. Tidigare studier ger även stöd för att högutbildade är mer aktiva i 

pensionsbeslut, vilket kan tänkas leda till att dessa även i större utsträckning har ett 

privat pensionssparande.  

 

De variabler som enligt modellerna har störst påverkan på om individerna har ett 

privat pensionssparande är inkomst och hemmavarande barn. Högre inkomst ger 

större möjlighet att lägga undan pengar både till pension och andra ändamål och har 

stöd i tidigare forskning. Bland annat siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar att 

andelen med privat pensionssparande är högre bland höginkomsttagare vilket 

stämmer väl överens med de framtagna modellerna, som visar en ökning med 10-12 

procent per inkomstgrupp. 
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Tabell 5 – Vilka människor har ett privat pensionssparande? 

 

      Siffrorna inom parentes är standardfel, * visar signifikans. 

 

Hushåll med hemmavarande barn har med stor sannolikhet större utgifter än de utan, 

detta minskar möjligheten att spara och är en möjlig förklaring till det negativa 

sambandet på 9-12 procent. Att ha en anställning inom den privata sektorn leder till 

högre benägenhet att ha ett privat pensionssparande, variabeln offentlig anställning 

lades till i en annan modell men visade sig vara osignifikant i denna fråga. I modell 4 

används variabeln anställd, vilket täcker både privat och offentlig anställning, som har 

ett positivt samband på cirka 7 procent med att ha ett privat sparande. Detta indikerar 

att det är huruvida individen har en anställning eller inte som spelar in och inte om det 

är inom den offentliga eller privata sektorn. Även antal år med heltidssysselsättning 

under yrkeslivet har en positiv påverkan på privat pensionssparande.  

4.4 Vilka människor tänker jobba och ta ut pension 

samtidigt? 

För denna fråga visade sig variabeln åldersgrupper inte vara signifikant i någon av 

modellerna. Kön (9-11 procent), utbildning (2-7 procent) och inkomst (4-8 procent 

per inkomstgrupp) har alla ett positivt samband med att jobba samtidigt som pension 

tas ut. Att leva i en parrelation har dock ett negativt samband med frågan, med cirka 

6-7 procent. En förklaring till detta kan vara att den individuella kostnaden sjunker 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7

Konstant -0,1258 0,0372 0,0401 -0,1665 -0,1465 -0,0643 -0,1284

(0,0486)* (0,0435) (0,0434) (0,0502)* (0,0485)* (0,0485) (0,0533)*

Kön 0,0557 0,0762 0,066 0,0561 0,0297

(0,0208)* (0,0205)* (0,0206)* (0,0208)* (0,0230)

Åldersgrupp 0,0823 0,0938 0,0989 0,0609

(0,0130)* (0,0135)* (0,0128)* (0,0180)*

Utbildning 0,048 0,0582 0,0667 0,0417 0,0552 0,067 0,0573

(0,0203)* (0,0202)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0202)* (0,02069*

Civilstånd 0,0732 0,0928 0,0897 0,0695 0,0732 0,0866 0,077

(0,0224)* (0,0227)* (0,0227)* (0,0224)* (0,0222)* (0,0225)* (0,0227)*

Inkomst 0,114 0,1172 0,1053 0,1015 0,103 0,0964 0,0949

(0,0186)* (0,0187)* (0,0189)* (0,0190)* (0,0188)* (0,0190)* (0,0191)*

Barn -0,1081 -0,1164 -0,0872 -0,0614

(0,0207)* (0,0208)* (0,0217)* (0,0236)*

Privat anst. 0,0757 0,098 0,0772 0,0741

(0,0212)* (0,0210)* (0,0209)* (0,0247)*

Anställd 0,0735 0,0304

(0,0233)* -0,0272

Heltidssyssel- 0,0474 0,0207

sättning (0,0091)* (0,120)

R^2 0,0583 0,0531 0,0583 0,0624 0,0642 0,0652 0,0704
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vid samlevnad, vilket leder till att behovet av att börja ta ut pension minskar när 

individen fortfarande arbetar.  

 

Fler år med heltidssysselsättning ökar individernas villighet till att jobba och ta ut 

pension samtidigt med cirka 5-6 procent per grupp. Fler år med heltidssysselsättning 

kan tänkas leda till en högre ackumulerad pension och behovet av att ”spara” 

pensionen blir mindre för dessa individer. Som i föregående fråga används variabeln 

anställd, som har ett positivt samband (31 procent) med att arbeta och ta ut pension. 

Även i denna fråga var offentlig anställning ej signifikant medan privat anställning är 

det. Detta indikerar som sagt att det är huruvida individen har en anställning eller inte 

som spelar in och inte om det är inom den offentliga eller privata sektorn. 

 

Tabell 6 – Vilka människor tänker jobba och ta ut pension samtidigt? 

 

              Siffrorna inom parentes är standardfel, * visar signifikans. 

4.5 Vilka människor planerar att gå i pension tidigt 

respektive sent? 

För denna fråga skapades två olika variabler, en för dem som planerar att gå i pension 

före 67 års ålder och en för dem som planerar att gå vid 67 år eller senare. Som väntat 

visar Tabell 7 och 8 samma resultat, med skillnaden att inkomst inte var signifikant i 

modellerna för tidig pension. Utbildning var inte signifikant i någon av frågorna. 

Resterande variabler i grundmodellen är signifikanta och pekar på att män (7-11 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant 0,275 0,2787 0,252 0,1203 0,1256

(0,0448)* (0,0438)* (0,0342)* (0,0361)* (0,0483)*

Kön 0,1076 0,0892 0,0816

(0,0212)* (0,0209)* (0,0229)*

Utbildning 0,042 0,067 0,0739 0,0231 0,0373

(0,0210)* (0,0206)* (0,0202)* (0,0200) (0,0204)

Civilstånd -0,0573 -0,0702 -0,061 -0,0567 -0,0755

(0,0233)* (0,0228)* (0,0225)* (0,0221)* (0,0223)*

Inkomst 0,0762 0,0399 0,009

(0,0193)* (0,0192)* (0,0191)

Privat anst. 0,223 0,2381 0,0993

(0,0213)* (0,0208)* (0,0246)*

Heltidssyssel- 0,0467 0,0566 0,0369

sättning (0,0087)* (0,0089)* (0,0096)*

Anställd 0,3098 0,2524

(0,0220)* (0,0263)*

R^2 0,0258 0,0701 0,0716 0,0966 0,1107
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procent), äldre (9-10 procent per åldersgrupp) samt människor i parrelationer (8-10 

procent) tenderar att i högre utsträckning gå i pension före 67 årsålder. Flynn påpekar 

att ålder, kön och civilstånd har i tidigare studier genererat blandade resultat gällande 

pensionsålder.  

 

Både anställda inom privat och offentlig sektor är benägna att gå i pension tidigt, även 

om de inom privata sektorn är det i lite större utsträckning. Detta stärker vad som 

skrivits i tidigare frågor, att variabeln anställd är mer talande än privat respektive 

offentligt anställd. De med anställning är 9-11 procent mer benägna att gå i tidig 

pension än de utan anställning. Sambandet mellan antal år som heltidsanställd och 

viljan att gå i tidig pension är positivt och visar cirka 9 procents ökad benägenhet per 

grupp. 

 

Tabell 7 – Vilka människor planerar att gå i pension tidigt respektive sent? 

 

Siffrorna inom parentes är standardfel, * visar signifikans. 

 

Tidigare forskning har pekat på att lågutbildade går i pension senare. Dessvärre var 

utbildning inte signifikant i modellerna för pensionsålder, och därför kan ingen 

slutsats dras. Hög inkomst har ett positivt samband (4-5 procent) med planerad tidig 

pensionsålder. Antar man att hög inkomst är kopplad till högre utbildning så kan det 

enligt Tabell 7, Planerar att gå i pension sent finnas stöd för att högutbildade planerar 

att gå i pension tidigare än lågutbildade, vilket stöds av Flynn. Flynn påpekar också 

att kvinnor kan komma att hamna i en situation där de ”tvingas” gå i pension i förtid 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant 0,0424 -0,0837 0,0018 0,0161 -0,1483 Konstant 1,0511 1,0768 1,0603 1,0752 1,1612

(0,0293) (0,0336)* (0,0307) (0,0309) (0,0367)* (0,0474)* (0,0340)* (0,0475)* (0,0481)* (0,0492)*

Kön 0,0894 0,0728 0,0995 0,0478 Kön -0,0983 -0,0893 -0,1098 -0,0593

(0,0199)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0220)* (0,0203)* (0,02069* (0,0207)* (0,0224)*

Åldersgrupp 0,0908 0,1013 0,0924 0,0767 Åldersgrupp -0,0949 -0,1013 -0,0967 -0,0691

(0,0125)* (0,0127)* (0,0125)* (0,0159)* (0,0127)* (0,0129)* (0,0127)* (0,0162)*

Civilstånd 0,0911 0,0871 0,0841 0,0913 0,0782 Civilstånd -0,0923 -0,0974 -0,0891 -0,0929 -0,0866

(0,0215)* (0,0212)* (0,0215)* (0,0215)* (0,0213)* (0,0219)* (0,0215)* (0,0219)* (0,0219)* (0,0217)*

Privat anst. 0,0856 0,0086 Inkomst -0,0459 -0,0384 -0,0435 -0,0145

(0,0202)* -0,0233 (0,0179)* (0,0182)* (0,0179)* (0,0183)

Off. Anställd 0,0564 0 Privat anst. -0,0522 0,0149

(0,0212)* (omitted) (0,0208)* (0,0237)

Heltidssyssel- 0,0869 0,0467 Off. Anställd -0,0621 0

sättning (0,0082)* (0,0114)* (0,0214)* (omitted)

Anställd 0,1101 0,1387 Heltidssyssel- -0,0946 -0,055

(0,0209)* (0,0252)* sättning (0,0083)* (0,0116)*

R^2 0,0498 0,068 0,0572 0,0527 0,0786 Anställd -0,0879 -0,123

(0,0212)* (0,0259)*

R^2 0,0598 0,0726 0,0623 0,0632 0,0825

Planerar att gå i pension tidigt Planerar att gå i pension sent
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på grund av exempelvis vårdansvar, vilket inte stödjs av modellerna. Men då 

frågeställningen är vilka som planerar att gå i pension tidigt är det svårt att göra en 

koppling till Flynns slutsats, då sådana situationer är svåra att förutspå. 
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5. Slutdiskussion 

Slutsatserna i studien sammanfattas tillsammans med en diskussion kring dem där-

efter följer en kritisk diskussion kring det egna arbetet med uppsatsen.   

5.1 Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka variabler som påverkar olika frågor 

gällande pension. Här förs en sammanfattande diskussion kring de studerade 

variablerna. Variabeln kön var signifikant för alla frågeställningar och visade en viss 

skillnad mellan kvinnor och män. Då olika länder har kommit olika långt i 

jämställdhetsfrågor var detta resultat varken överraskande eller oväntat. Att det skiljer 

sig mellan Sverige och Norge var dock oväntat då länderna är lika i många avseenden, 

mer givet skulle vara skillnader mellan utvecklade och mindre utvecklade länder. 

Vidare visade resultaten att ju äldre individen blir desto mer tankar och pengar går till 

pensionen samt att lusten att gå i tidig pension ökar med åldern. Att gå i pension är en 

stor händelse som kräver planering och pengar vilket gör detta ytterst rimligt, då 

åldern ökar kommer tidpunkten för pensionen närmare. Eftersom hälsan och 

arbetslusten avtar med åldern är det inte heller förvånande att äldre är mer lockade av 

tidig pension.  

 

Att ha en högre utbildning visade ett positivt samband med tankar på pension, privat 

pensionssparande samt att jobba och ta ut pension samtidigt. Görs antagandet att hög 

inkomst och hög utbildning är kopplade finns det belägg för ett positivt samband även 

med att planera en tidig pension. Detta är undersökningens minst förvånande resultat 

då det stämmer väl överens med tidigare forskning och egna förväntningar. När det 

gäller civilstånd går det inte att dra slutsatsen att det påverkar tankarna angående 

pensionen. Detta verkar rimligt med tanke på att pensionen kommer vare sig du lever 

ensam eller i en parrelation. Trots det tenderar par i större utsträckning att planera en 

tidig pensionering, en orsak skulle kunna vara att par vill spendera tid tillsammans 

men även att den ena partens hälsa försämras och denne behöver hjälp eller stöd. 

Resultaten visar vidare att människor i parrelationer är benägna att ha ett privat 

pensionssparande. Författarnas uppfattning om civilståndets påverkan på 

pensionsfrågor är osäker, oavsett om en person är i en relation eller inte så borde 

pensionen vara en viktig fråga. Ett negativt samband fanns mellan att leva i en 
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relation samt att jobba och ta ut pension samtidigt, detta skulle kunna kopplas 

samman med att de föredrar tidig pension.  

 

När det gäller inkomst var författarnas antagande att variabeln skulle vara av stor vikt 

för frågeställningarna och den visade sig även vara signifikant för alla frågor, dock 

var inte effekten lika stor som förväntat. Effekten var störst för frågan angående privat 

pensionssparande vilket känns naturligt eftersom det är den enda fråga som direkt rör 

pengar. Ett annat fynd var det negativa sambandet mellan att ha hemmavarande barn 

och tankar på pensionen samt att ha ett privat pensionssparande. Anledningen till 

detta kan vara att hemmaboende barn kräver tid och pengar vilket ger mindre 

utrymme för pensionsplanering. Variabeln var osignifikant för frågorna rörande pen-

sionsålder samt om individen tänker jobba och ta ut pension samtidigt. Detta verkar 

sannolikt och en potentiell orsak kan vara att när tidpunkten för pension närmar sig är 

det ovanligt att fortfarande ha barn som bor i hemmet.  

 

Tre variabler togs fram för att beskriva människors anställningssituation, vilka var 

anställd, privat anställd och offentligt anställd. I efterhand kan slutsatsen dras att det 

är huruvida människor har en anställning och inte inom vilken sektor som är av störst 

vikt för frågeställningen. Variabeln antal år med heltidssysselsättning beskriver 

människors anställningssituation under deras yrkesverksamma liv och var signifikant i 

alla modeller där den används. Detta kan jämföras med ett mått på ackumulerad 

livstidsinkomst, en individ med 50 års heltidssysselsättning har sannolikt en större 

ackumulerad inkomst än en individ med 10 års heltidssysselsättning. Detta blir tydligt 

om storleken på effekterna studeras. Författarnas åsikt är att detta är den variabel som 

är mest talande för individers pensionsplanering.  

5.2 Kritik av eget arbete 

En av de stora bristerna i denna undersökning är att datan som används samlades in 

för ett annat ändamål. Det ursprungliga syftet var att undersöka om en 

informationsbroschyr angående pension ökade individers kunskap samt påverkade 

pensionsplaneringen. Frågorna var därför inte skräddarsydda efter denna 

undersökning och detta kan leda till en misstolkning av svaren. Vidare var frågorna 

från enkäten som används för denna undersökning självbedömande, exempelvis hur 
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mycket en individ tänker på pensionen. Det en person anser är att ägna mycket tankar 

kan en annan se som väldigt lite tankar, då människor prioriterar pensionsfrågor olika. 

Att det är fasta svarsalternativ i enkäten kan leda till att respondenterna omedvetet 

tvingas in i en viss form vilket kan ge en skev bild av deras uppfattning. I datan 

hittades observationer som kan ses som oseriösa då vissa svar var orimliga. Till 

exempel hade en respondent svarat att den hade 50 hemmavarande barn, vilket är 

möjligt men knappast troligt. Dessa observationer har förvisso tagits bort men det går 

inte att med säkerhet dra slutsatsen att återstående observationer är seriösa svar.  

 

Insamlingen av datan skedde via Internet och riktades mot människor i åldern 40 - 67 

år som frivilligt deltog i panelundersökningar. Detta kan ge en skev bild av 

verkligheten då risken finns att människor med högre IT-kunskaper som gillar att 

delta i enkätundersökningar är de som valt att delta. Detta kan resultera i att en viss 

typ av människor med liknande egenskaper återfinns i urvalet. Det går inte heller med 

all säkerhet att säga att det var den person i hushållet enkäten var ämnad för som 

besvarade den.  

 

En annan svaghet finns i studiens generaliserbarhet. Datan är insamlad i Norge och 

resultaten kan därför inte generaliseras globalt. Det är möjligt att resultaten kan göras 

gällande i Norge, dock återstår problemet med insamlingen av datan som försvårar 

detta. Ett sista problem med datan är den mänskliga faktorn, fel kan ha uppstått vid 

bearbetningen av datan när den sammanställdes.  

 

För att genomföra analysen modifierades i vissa fall de ursprungliga variablerna för 

att passa undersökningens ändamål bättre. På grund av författarnas begränsade 

erfarenhet av att arbeta med statistik och statistiska datorverktyg kan variablernas 

struktur komma att ifrågasättas. Även valet att analysera datan med hjälp av LPM kan 

ifrågasättas då LPM har flera svagheter i jämförelse med Logit och Probit. Då 

regressionerna genererade lika resultat (samma variabler var 

signifikanta/osignifikanta) och syftet var att undersöka om och inte hur mycket en 

variabel påverkar blir dessa svagheter inte lika viktiga.  

Ett källkritiskt synsätt har tillämpats vid användandet av sekundärkällor. I de flesta 

fall är det ekonomer som författat källorna, dessutom är författarna till denna uppsats 
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ekonomer. Eftersom analysen tillika sker utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan ett 

tunnelseende uppstå, vilket kan vara värt att ha i åtanke som läsare.  

 

Författarna har under arbetets gång samarbetat och arbetsbördan har varit lika. Alla 

delar av uppsatsen har studerats gemensamt av författarna men viss uppdelning av 

skrivandet har skett i uppsatsens tidiga kapitel efter att förkunskaper inhämtats.  
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*Frågor som använts för studien 

 

Appendix 

 

Enkät - Does information about the pension system affect knowledge and 

retirement plans? Evidence from a survey experiment (Finseraas H. & 

Jakobsson N. 2013) 

 

Information: You have been recruited to participate in a survey about pensions. 

You might have been selected to receive information about retirement prior to this 

study. 

 

1. Have you read the received information? 

Yes 

No 

Have not received any information 

 

*2. How old are you? 

 

*3. Are you a male or a female? 

Male 

Female 

 

4. Which county do you live in? 

Oslo 

Akershus 

Østfold 

Hedmark 

Oppland og Buskerud 

Vestfold 

Telemark 

Aust-Agder 

Vest-Agder 

Rogaland 

Hordaland 

Møre og Romsdal  

Sogn og Fjordane 

Sør-Trøndelag 

Nord-Trøndelag 

Nordland 

Troms 

Finnmark 
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Questions about pension and retirement: 

*1. How much have you been thinking about your retirement? 

Very little 

A little 

Quite a bit 

A lot 

 

*2. Have you been saving privately to have a better economy when retired? 

Yes 

No 

 

3. Do you have the possibility to use AFP (early retirement scheme)? 

Yes 

No 

I do not know 

 

*4. The new pension system has a flexible early retirement for all employees 

from the age of 62. At what age do you plan to retire? 

 

*5. The new pension system allows you to work while receiving pension. Is this 

something you plan on doing? 

No 

Most likely not 

Most likely 

Yes 

 

6. What do you think will happen with your pension if you choose to postpone 

your retirement? 

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 

 

7. What do you think will happen with your pension if life expectancy in your 

age cohort increases? 

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 

 

8. What do you think will happen if the unemployment rate in your age cohort 

increases? 

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 
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9. How old do you think you will become? 

Older than average 

As average 

Younger than average 

 

10. Some people like to take risks to achieve a higher gain, while others try to 

avoid risks. Where would you place yourself on a scale from 0 to 10, where 0 

means not taking risks and 10 means often taking risks? 

 

11. Suppose you have the opportunity to buy a lottery ticket. The probability of 

winning 1,000 NOK is 10 percent. What is the most you are willing to pay for the 

lottery ticket? 

 

12. Suppose you have 200 NOK in a savings account. The rate of interest is 10%a 

year and is paid to the same account. How much will you have in this account 

after two years? 

 

13. One of the main goals of the pension reform was to achieve an easier pension 

system. To what extent do you think the reform has been successful with this? 

To a great extent 

To a moderate extent 

To a little extent 

To a limited extent 

 

Background: 

*1. What is your highest completed education? 

Not finished primary school 

Primary school 

Upper secondary school 

University or college education less than 3 years 

Bachelor’s degree or equivalent 

Master’s degree or equivalent 

PhD 

 

*2. What is your main activity? 

Employed full-time 

Employed part-time 

Homemaker 

Student 

Retired 

Unemployed 

Other 
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*3. Do you work in the public or private sector? 

Public sector 

Private sector 

 

*4. What is your marital status? 

Married or registered partner 

Cohabitant 

Single 

Other 

 

5. How old is your partner? 

 

6. What is your partner’s main activity? 

Employed full-time 

Employed part-time 

Homemaker 

Student 

Retired 

Unemployed 

Other 

 

*7. How many resident children are there in your household? 

 

*8. What is your annual gross income? 

 

9. What is your household’s annual gross income? 

 

*10. How many years have you been working full time? 

 

11. How many residents are there in your municipality? 

Less than 5,000 

5,000–10,000 

10,000–50,000 

More than 50,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder
                  

Antal2
Andel med 

pensions-

sparande3

Medelvärde, 

tkr4 Antal2
Andel med 

pensions-

sparande3

Medelvärde, 

tkr4 Antal2
Andel med 

pensions-

sparande3

Medelvärde, 

tkr4

Samtliga         7 494 589 26,4 5,8 3 799 047 28,0 5,5 3 695 542 24,6 6,1

                                          

20-64            5 234 487 36,7 5,7 2 579 724 40,2 5,5 2 654 763 33,3 6,0

                                          

-19 357 755 0,2 2,1 182 159 0,2 2,1 175 596 0,2 2,1

20-24            584 100 6,2 3,0 288 742 5,7 2,6 295 358 6,6 3,3

25-34            1 104 173 29,2 4,1 538 141 30,8 3,8 566 032 27,7 4,4

35-44            1 199 174 45,6 5,1 589 263 49,2 4,9 609 911 42,2 5,4

45-54            1 218 250 45,6 6,1 600 087 50,8 5,9 618 163 40,6 6,5

55-64            1 128 790 40,7 7,4 563 491 46,3 7,1 565 299 35,2 7,8

65-              1 902 347 2,8 7,0 1 037 164 2,6 5,8 865 183 3,1 8,1

Sammanräknad 

förvärvsinkomst5

1 kr - 19 tkr        392 440 1,7 3,5 199 394 2,0 3,2 193 046 1,4 3,8

20 - 39          205 767 3,5 3,9 115 060 4,1 3,7 90 707 2,8 4,2

40 - 59          179 904 4,8 3,7 102 769 5,7 3,6 77 135 3,7 4,1

60 - 79          148 526 6,3 3,9 84 325 7,5 3,7 64 201 4,7 4,1

80 - 99          267 595 4,6 4,0 178 811 4,9 3,9 88 784 4,0 4,2

100 - 119        344 813 5,6 4,0 230 538 6,2 3,9 114 275 4,4 4,3

120 - 139        338 157 7,0 4,1 238 404 7,6 4,0 99 753 5,5 4,4

140 - 159        365 978 8,5 4,2 240 933 10,0 4,1 125 045 5,5 4,5

160 - 179        398 229 11,1 4,3 227 312 14,6 4,2 170 917 6,5 4,6

180 - 199        374 014 13,9 4,4 201 854 20,1 4,3 172 160 6,7 4,6

                                          

200 - 219        365 820 18,4 4,4 199 283 26,5 4,4 166 537 8,8 4,5

220 - 239        359 323 23,6 4,5 199 199 33,1 4,5 160 124 11,7 4,5

240 - 259        355 234 29,7 4,6 203 018 38,8 4,6 152 216 17,5 4,5

260 - 279        367 892 35,3 4,7 208 461 43,8 4,8 159 431 24,0 4,5

280 - 299        378 170 39,4 4,9 201 291 47,6 5,0 176 879 30,1 4,6

300 - 349        849 179 43,1 5,2 389 172 50,8 5,4 460 007 36,5 4,9

350 - 399        589 757 45,9 5,8 223 777 53,6 6,2 365 980 41,1 5,4

                                          

400 - 449        387 641 46,8 6,6 130 461 54,8 7,0 257 180 42,7 6,2

450 - 499        234 310 50,0 7,2 73 952 58,1 7,7 160 358 46,3 7,0

500 - 599        266 138 50,2 7,9 75 098 59,0 8,2 191 040 46,8 7,7

600 - 799        199 576 49,6 8,8 50 273 58,9 8,9 149 303 46,5 8,8

800 - 999        66 187 48,6 9,7 15 331 58,4 9,5 50 856 45,6 9,7

1000 -           59 939 42,6 12,0 10 331 51,4 10,3 49 608 40,7 12,5

1) Allmänt avdrag avseende premie för pensionsförsäkring/pensionssparkonto och allmänt avdrag avseende periodiskt understöd.

2) De som någon gång under 2012 var folkbokförda i riket och hade en sammanräknad förvärvsinkomst.

4) Medelvärde beräknat för dem som har pensionssparande.

5) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

       Kvinnor och män       Kvinnor Män

3) Högsta avdrag är i de f lesta fall 12 000 kr. Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet och den som helt saknar pensionsrätt i 

anställning får göra avdrag med 12 000 kr plus ett tillägg på 35 procent av närings- respektive anställningsinkomsten. Tillägget får uppgå till 

högst 10 prisbasbelopp, 440 000 kr.

Statistiska centralbyrån

Privat pensionssparande 2012

Statistics Sweden

Antalet inkomsttagare, andel pensionssparande samt medelvärde av pensionssparande efter kön och ålder
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Population Norge, by age. 2013-01-01

0 years 60530

1-5 years 314484

6-12 years 426509

13-15 years 190264

16-19 years 261666

20-44 years 1728068

45-66 years 1396542

67-79 years 451627

80 years + 221585

Total 5051275

Käl la : Statis ti sk sentra lbyrå  (2013)

Variabler OLS Logit Probit Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant -0,0115 -2,292 Konstant -0,0115 -0,0083 0,4002 0,2023 -0,001

(0,0474) (0,2269)* (0,0474) (0,0465) (0,0427)* (0,0339)* (0,0509)

Kön 0,0452 0,2062 0,049 Kön 0,0452 0,0463 0,1066 0,0078

(0,0203)* (0,0937)* (0,0225)* (0,0203)* (0,0201)* (0,0203)* (0,0221)

Åldersgrupp 0,2037 0,9048 0,2195 Åldersgrupp 0,2037 0,2038 0,1414

(0,0127)* (0,0614)* (0,0145)* (0,0127)* (0,0127)* (0,0169)*

Utbildning 0,0978 0,452 0,1086 Utbildning 0,0978 0,0979 0,1238 0,1303 0,1066

(0,0198)* (0,0914)* (0,0218)* (0,0198)* (0,0198)* (0,0203)* (0,0196)* (0,0197)*

Civilstånd 0,0079 0,0419 0,0105 Civilstånd 0,0079 0,0194

(0,0218) (0,1011)* (0,0243) (0,0218) (0,0221)

Inkomst 0,0394 0,1831 0,043 Inkomst 0,0394 0,0402 0,0491 0,031

(0,0182)* (0,0848)* (0,0203)* (0,0182)* (0,0181)* (0,0187)* (0,0183)

R^2 0,131 0,1001 0,1004 Barn -0,2075 -0,1393 -0,0717

(0,0206)* (0,0209)* (0,0229)*

Heltidssyssel- 0,1059 0,0517

sättning (0,0087)* (0,0116)*

R^2 0,131 0,131 0,0741 0,1147 0,1425

Vilka människor har tänkt på sin pension?

Variabler Kön Åldersgrupp Utbildning Civilstånd Inkomst Anställd Privat anst. Off. Anställd
Heltidssyssel-

sättning
Barn

Kön 1,0000

Åldersgrupp 0,2134 1,0000

Utbildning -0,0169 0,0762 1,0000

Civilstånd 0,1702 0,0588 0,0283 1,0000

Inkomst 0,1492 0,0337 0,1690 0,1358 1,0000

Anställd -0,0271 -0,2541 0,1097 0,0630 0,2170 1,0000

Privat anst. 0,1678 -0,1504 -0,0841 0,0969 0,1899 0,5238 1,0000

Off. Anställd -0,2046 -0,0909 0,1972 -0,0406 0,0126 0,4302 -0,5436 1,0000

Heltidssyssel-

sättning
0,4621 0,5988 0,0006 0,1030 0,1631 -0,0204 0,0755 -0,1002 1,0000

Barn -0,0346 -0,4684 0,0107 0,1376 0,0614 0,2031 0,1194 0,0736 -0,2713 1,0000

Korrelationsmatris
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Variabler OLS Logit Probit Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7

Konstant -0,1258 -2,7611 Konstant -0,1258 0,0372 0,0401 -0,1665 -0,1465 -0,0643 -0,1284

(0,0486)* (0,2296)* (0,0486)* (0,0435) (0,0434) (0,0502)* (0,0485)* (0,0485) (0,0533)*

Kön 0,0557 0,2456 0,0581 Kön 0,0557 0,0762 0,066 0,0561 0,0297

(0,0208)* (0,0920)* (0,0216)* (0,0208)* (0,0205)* (0,0206)* (0,0208)* (0,0230)

Åldersgrupp 0,0823 0,3593 0,0848 Åldersgrupp 0,0823 0,0938 0,0989 0,0609

(0,0130)* (0,0576)* (0,0136)* (0,0130)* (0,0135)* (0,0128)* (0,0180)*

Utbildning 0,048 0,211 0,0496 Utbildning 0,048 0,0582 0,0667 0,0417 0,0552 0,067 0,0573

(0,0203)* (0,0896)* (0,0210)* (0,0203)* (0,0202)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0202)* (0,02069*

Civilstånd 0,0732 0,3302 0,0771 Civilstånd 0,0732 0,0928 0,0897 0,0695 0,0732 0,0866 0,077

(0,0224)* (0,1015)* (0,0230)* (0,0224)* (0,0227)* (0,0227)* (0,0224)* (0,0222)* (0,0225)* (0,0227)*

Inkomst 0,114 0,5076 0,1203 Inkomst 0,114 0,1172 0,1053 0,1015 0,103 0,0964 0,0949

(0,0186)* (0,0837)* (0,0197)* (0,0186)* (0,0187)* (0,0189)* (0,0190)* (0,0188)* (0,0190)* (0,0191)*

R^2 0,0583 0,0446 0,0447 Barn -0,1081 -0,1164 -0,0872 -0,0614

(0,0207)* (0,0208)* (0,0217)* (0,0236)*

Privat anst. 0,0757 0,098 0,0772 0,0741

(0,0212)* (0,0210)* (0,0209)* (0,0247)*

Anställd 0,0735 0,0304

(0,0233)* -0,0272

Heltidssyssel- 0,0474 0,0207

sättning (0,0091)* (0,120)

R^2 0,0583 0,0531 0,0583 0,0624 0,0642 0,0652 0,0704

Vilka människor har ett privat pensionssparande?

Variabler OLS Logit Probit Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant 0,275 -0,9231 Konstant 0,275 0,2787 0,252 0,1203 0,1256

(0,0448)* (0,1860)* (0,0448)* (0,0438)* (0,0342)* (0,0361)* (0,0483)*

Kön 0,1076 0,4789 0,1189 Kön 0,1076 0,0892 0,0816

(0,0212)* (0,0869)* (0,0213)* (0,0212)* (0,0209)* (0,0229)*

Utbildning 0,042 0,1722 0,0429 Utbildning 0,042 0,067 0,0739 0,0231 0,0373

(0,0210)* (0,0860)* (0,0213)* (0,0210)* (0,0206)* (0,0202)* (0,0200) (0,0204)

Civilstånd -0,0573 -0,2361 -0,0587 Civilstånd -0,0573 -0,0702 -0,061 -0,0567 -0,0755

(0,0233)* (0,0959)* (0,0237)* (0,0233)* (0,0228)* (0,0225)* (0,0221)* (0,0223)*

Inkomst 0,0762 0,3136 0,0785 Inkomst 0,0762 0,0399 0,009

(0,0193)* (0,0800)* (0,0199)* (0,0193)* (0,0192)* (0,0191)

R^2 0,0258 0,0188 0,0189 Privat anst. 0,223 0,2381 0,0993

Åldersgrupp ej signifikant (0,0213)* (0,0208)* (0,0246)*

Heltidssyssel- 0,0467 0,0566 0,0369

sättning (0,0087)* (0,0089)* (0,0096)*

Anställd 0,3098 0,2524

(0,0220)* (0,0263)*

R^2 0,0258 0,0701 0,0716 0,0966 0,1107

Vilka människor tänker jobba och ta ut pension samtidigt?
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Variabler OLS Logit Probit Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant 0,0424 -2,1047 Konstant 0,0424 -0,0837 0,0018 0,0161 -0,1483

(0,0293) (0,1502)* (0,0293) (0,0336)* (0,0307) (0,0309) (0,0367)*

Kön 0,0894 0,422 0,0913 Kön 0,0894 0,0728 0,0995 0,0478

(0,0199)* (0,0950)* (0,0203)* (0,0199)* (0,0203)* (0,0203)* (0,0220)*

Åldersgrupp 0,0908 0,4207 0,0917 Åldersgrupp 0,0908 0,1013 0,0924 0,0767

(0,0125)* (0,0594)* (0,0129)* (0,0125)* (0,0127)* (0,0125)* (0,0159)*

Civilstånd 0,0911 0,4482 0,0948 Civilstånd 0,0911 0,0871 0,0841 0,0913 0,0782

(0,0215)* (0,1067)* (0,0214)* (0,0215)* (0,0212)* (0,0215)* (0,0215)* (0,0213)*

R^2 0,0498 0,0401 0,0401 Privat anst. 0,0856 0,0086

Utbildning ej signifikant (0,0202)* -0,0233

Inkomst ej signifikant Off. Anställd 0,0564 0

(0,0212)* (omitted)

Heltidssyssel- 0,0869 0,0467

sättning (0,0082)* (0,0114)*

Anställd 0,1101 0,1387

(0,0209)* (0,0252)*

R^2 0,0498 0,068 0,0572 0,0527 0,0786

Vilka människor planerar att gå i pension tidigt?

Variabler OLS Logit Probit Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Konstant 1,0511 2,5211 Konstant 1,0511 1,0768 1,0603 1,0752 1,1612

(0,0474)* (0,2322)* (0,0474)* (0,0340)* (0,0475)* (0,0481)* (0,0492)*

Kön -0,0983 -0,4525 -0,1006 Kön -0,0983 -0,0893 -0,1098 -0,0593

(0,0203)* (0,0943)* (0,0208)* (0,0203)* (0,02069* (0,0207)* (0,0224)*

Åldersgrupp -0,0949 -0,4302 -0,0968 Åldersgrupp -0,0949 -0,1013 -0,0967 -0,0691

(0,0127)* (0,0588)* (0,0132)* (0,0127)* (0,0129)* (0,0127)* (0,0162)*

Civilstånd -0,0923 -0,4432 -0,0968 Civilstånd -0,0923 -0,0974 -0,0891 -0,0929 -0,0866

(0,0219)* (0,1057)* (0,0221)* (0,0219)* (0,0215)* (0,0219)* (0,0219)* (0,0217)*

Inkomst -0,0459 -0,2169 -0,0499 Inkomst -0,0459 -0,0384 -0,0435 -0,0145

(0,0179)* (0,0837)* (0,0190)* (0,0179)* (0,0182)* (0,0179)* (0,0183)

R^2 0,0598 0,0472 0,0473 Privat anst. -0,0522 0,0149

Utbildning ej signifikant (0,0208)* (0,0237)

Off. Anställd -0,0621 0

(0,0214)* (omitted)

Heltidssyssel- -0,0946 -0,055

sättning (0,0083)* (0,0116)*

Anställd -0,0879 -0,123

(0,0212)* (0,0259)*

R^2 0,0598 0,0726 0,0623 0,0632 0,0825

Vilka människor planerar att gå i pension sent?


