
gust 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Victoria Nyberg 

 
Finansiell förmåga och 

pensionsplanering 
 

En empirisk studie om sambandet mellan finansiell 
förmåga och pensionsplanering i Norge 

 
 
 

Financial literacy and retirement planning 
 

An empirical study on the relationship between financial literacy and 
retirement planning in Norway 

 
 

Nationalekonomi 
Kandidatuppsats 

 
 

 

 

 

Termin: VT-16 

Handledare: Niklas Jakobsson 



ii 

 

Sammanfattning  

Stigande förväntade livslängder har tillsammans med sjunkande födelsetal bidragit till en omvandling 

av pensionssystemet i ett antal länder. I sin tur har det medfört en större individhantering och därmed 

större krav på den enskilda individens kompetens. Tidigare studier visar att finansiell förmåga tenderar 

att vara låg i välutvecklade länder, ett positivt samband mellan individens finansiella förmåga och 

pensionsplanering har också urskilts. Ur detta perspektiv kan den ökade individhanteringen ses 

oroväckande och skapa ogynnsamma förutsättningar för goda ekonomiska utfall både för samhället 

och den enskilda individen.  

De tidigare studierna behandlar främst nivåerna av finansiell förmåga och pensionsplanering samt hur 

de samvarierar i tvärsnitt. För att skapa en bättre förståelse för sambandet mellan finansiell förmåga 

och pensionsplanering ämnar denna uppsats att studera sambandet över tid. Uppsatsen baseras på ett 

datamaterial från Norge, där en förändring i pensionssystemet implementerats 2011. Sambandet 

mellan individens finansiella förmåga och pensionsplanering studeras med regressionsanalyser.  

Resultatet från regressionsanalyserna tyder på att en förändring i den finansiella förmågan inte 

kommer leda till en förändring av individens pensionsplanering. Uppsatsens resultat ger inte stöd för 

ett kausalt samband mellan finansiell förmåga och pensionsplanering i Norge. De tidigare studierna i 

andra länder har fått stöd för ett kausalt samband. Om sambandet mellan finansiell förmåga och 

pensionsplanering är detsamma eller liknande i ett internationellt perspektiv väcker uppsatsens resultat 

ytterligare frågor kring hur sambandet och mekanismen bakom finansiell förmåga och 

pensionsplanering verkligen ser ut. Om en önskan att öka individers pensionsplanering finns ges inga 

tydliga svar på vilka åtgärder som är lämpliga och genererar resultat.  

Nyckelord: Finansiell förmåga, pensionsplanering, pension, planering, sparande 
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Abstract 

Rising life expectancies together with declining birth rates have contributed to a transformation of the 

pension system in several countries. In turn, the transformation has resulted in a greater individual 

management of the pensions and thus greater demands on the individual’s skills. Previous researches 

have shown that financial literacy tends to be low in well-developed countries, they have also 

distinguished a positive relationship between an individual’s financial literacy and retirement 

planning.  From this point of view, the increased individual management could cause concerns and 

create unfavorable conditions for positive economic outcomes for the society as well as the individual. 

The previous researches have mainly dealt with the levels of financial literacy and retirement planning 

and how they co-vary in cross section. The thesis intends to study the relationship between financial 

literacy and retirement planning over time, to achieve a better understanding of the relationship. The 

thesis is based on a dataset from Norway, where a change in the pension system was implemented in 

2011. The relationship between the individual's financial literacy and retirement planning is examined 

with regression analyzes. 

The results from the regression analyzes indicate that a change in the individual’s financial literacy do 

not have an impact on the retirement planning. The thesis results do not provide support for a causal 

relationship between financial literacy and retirement planning in Norway. The previous researches in 

other countries do provide support for a causal relationship. If the relationship between financial 

literacy and retirement planning is the same or similar in an international point of view, the results 

raises further questions about how the relationship appears and how the mechanism works. If there is a 

desire to enhance individuals' retirement planning the thesis result give no simple answers to what 

actions that are appropriate and generate results. 

Keywords: Financial literacy, retirement planning, pensions, planning, savings 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Stigande förväntade livslängder och sjunkande födelsetal har varit en orsak till att många länder 

omvandlat sina pensionssystem, i sin tur har det medfört att en del hantering av pensionen skiftat från 

institutioner till individen (Lusardi och Mitchell 2011c). Den ökade individhanteringen ställer större 

krav på den enskilde och dennes kompetens gällande sparande, konsumtion och investeringar under 

livet. Det blir därmed av allt större vikt att individen själv ska kunna fatta välinformerade finansiella 

beslut för att gynnsamma utfall ska genereras.  

Tidigare studier har visat att finansiell förmåga är låg i länder som USA (Lusardi och Mitchell 2011b), 

Italien (Fornero och Monticone 2011), Tyskland (Bucher-Koenen och Lusardi 2011), Nederländerna 

(Alessie m.fl. 2011), Sverige (Almenberg och Säve-Söderbergh 2011) och Japan (Sekita 2011). 

Studierna i respektive land har dessutom funnit positiva samband mellan finansiell förmåga och 

pensionsplanering. Ur perspektivet att pensionen i flera länder har blivit mer individhanterad kan det 

ses oroväckande att studier samtidigt visar att den finansiella förmågan är låg och att studierna också 

har funnit ett positivt samband mellan finansiell förmåga och pensionsplanering. Vad kan vi förvänta 

oss att utfallet av en allt mer individhanterad pension blir med detta i åtanke? Om den finansiella 

förmågan är låg och om då också planeringen inför pensionen tenderar att vara bristande ger det inte 

bra förutsättningar för gynnsamma ekonomiska utfall för individen. 

Det finns många studier kring finansiell förmåga och förberedelse inför pensionen. Den största delen 

av dem behandlar nivåerna av finansiell förmåga och pensionsplanering och hur de samvarierar i 

tvärsnitt. Sådana studier är gjorda i USA, Italien, Tyskland, Sverige och Japan (Lusardi och Mitchell 

2011b; Fornero och Monticone 2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Almenberg och Säve-

Söderbergh 2011; Sekita 2011). Ett fåtal studier har däremot studerat sambandet mellan finansiell 

förmåga och pensionsplanering mer noggrant, så som om eller hur finansiell förmåga och 

pensionsplanering samvarierar över tid. En tidigare studie i Nederländerna av Alessie m.fl. (2011) har 

studerat variablerna över tid med paneldata och har fått stöd för ett kausalt samband. Andra studiers 

test av kausalitet mellan finansiell förmåga och pensionsplanering har gjorts med tvärsnittsdata och 

instrumentvariabelmetoden (IV-metoden) och därigenom funnit stöd för ett kausalt samband (Lusardi 

och Mitchell 2011b; Fornero och Monticone 2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Sekita 2011). 

Pensionsreformerna som sker i allt större omfattning och det ökande individansvaret som följer av det 

ger grund för att studera sambandet mellan finansiell förmåga och pensionsplanering mer. Få har 

studerat sambandet mer noggrant, fler studier och andra metoder behöver användas för att få en bättre 

förståelse för sambandet. Det skulle i sin tur också leda till en större insikt om de eventuella 

konsekvenser som det ökade individansvaret för med sig och hur de eventuellt skulle kunna påverkas. 
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Denna uppsats kommer rikta in sig på hur förhållandet mellan finansiell förmåga och 

pensionsplanering är i Norge, där en ny pensionsreform implementerades under 2011. Uppsatsens 

främsta fokus är att studera hur finansiell förmåga och pensionsplanering förändras över tid. Därtill 

kommer de också att studeras i tvärsnitt för att möjliggöra fler jämförelser med tidigare studiers 

resultat för att därigenom undersöka om de kommer fram till samma slutsatser och om ett generellt 

mönster går att urskilja i ett internationellt perspektiv.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan individens finansiella förmåga och 

pensionsplanering genom att studera om en förändring i finansiell förmåga har en inverkan på 

individens privata pensionssparande och/eller tankar inför pensionen. Den specifika forskningsfrågan 

är: Påverkar en förändring i den finansiella förmågan individens pensionsplanering?  

1.3 Metod och data 

För att undersöka sambandet mellan individens finansiella förmåga och pensionsplanering har 

sekundärdata insamlats och analyserats med regressionsanalyser. Datamängden kommer från en norsk 

enkätstudie vars syfte var att studera vilken effekt pensionsinformation har på kunskap om 

pensionering (Finseraas och Jakobsson 2014a, 2014b; Finseraas m.fl. 2015). Studien utfördes i 

samband med förändringar av det norska pensionssystemet och datamängden innehåller följaktligen 

information om individens kunskap, tankar och planer kring pensionen.  

Studien utfördes mellan år 2012 och 2013 som en enkätundersökning och skickades ut till 3000 

individer i åldern 40-67 år vid två tillfällen. Den första enkätundersökningen genomfördes den 10-24 

september 2012 och den andra enkätundersökningen genomfördes den 6-20 februari 2013. 

Respondenterna svarade på samma frågor vid båda tillfällena vilket ger möjlighet att studera 

förändringen av attityder och kunskaper hos dem. (Finseraas m.fl. 2015)  

YouGov administrerade enkätundersökningarna och rekryterade respondenter från sin panel av 

individer som frivilligt deltar i undersökningar. YouGov rekryterar individer till respektive 

undersökning, för att det ska vara slumpmässigt och representativt, om de utvalda individerna väljer 

att delta eller inte är frivilligt. När individer i panelen deltar i undersökningar erhåller de ersättning i 

form av poäng som sedan kan användas som betalning av varor eller för att delta i olika lotterier. 

(Finseraas och Jakobsson 2014a, 2014b; Finseraas m.fl. 2015) 

Av de 3 000 individer som enkätundersökningen skickades ut till svarade totalt 1414 individer (≈47 

procent) på den vi båda frågetillfällena. En observation har därefter sorterats bort på grund av 

uppenbart orimliga och oseriösa svar. 1413 observationer har således använts.  Insamlad data är 

paneldata, i detta fall tvärsnittsdata för samma individer vid två tidpunkter. Datamaterialet innehåller 
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information kring olika demografiska attribut så som kön, ålder, utbildning och inkomst. Fördelning 

mellan män och kvinnor i datamaterialet är 840 män (59,4 procent) och 573 kvinnor (40,6 procent). 

Medelåldern är 54,42 år. Andelen med universitetsutbildning är 53,1 procent.  Andelen som 

meddelade en årsinkomst under 400 000 NOK och i detta fall kategoriserades som låginkomsttagare är 

36,6 procent. Andelen som meddelade en årsinkomst över 400 000 NOK och kategoriserades som 

höginkomsttagare är 51,7 procent. Den resterande andelen av respondenterna, 11,7 procent, önskade 

inte meddela eller visste inte sin årsinkomst. Datamängden innefattas av fler individer med 

universitetsutbildning och fler män än populationen, individer mellan 40 till 67 år i Norge (Finseraas 

m.fl. 2015). Detta leder till att generaliserbarheten av resultaten är svagare än ett datamaterial som är 

mer representativt för den totala populationen.  

1.4 Disposition 

I avsnitt två beskrivs den teoretiska referensramen, finansiell förmåga och pensionsplanering samt hur 

de uppmätts tidigare. I avsnittet beskrivs även tidigare studier om finansiell förmåga och 

pensionsplanering. I avsnitt tre beskrivs den empiriska strategin, datamaterialet deskriptivt och 

därefter redovisas resultatet från utförda regressionsanalyser. Regressionsanalyserna redovisas både 

med tvärsnittsdata och paneldata. I avsnitt fyra diskuteras uppsatsens resultat, så som vad resultatet 

innebär och faktorer som kan ha påverkat resultatets karaktär. Jämförelser görs också med tidigare 

studier och dess resultat. Därtill presenteras också slutsatser av uppsatsens resultat i avsnittet. 

2. Bakgrund 

2.1 Teori 

Ekonomiska modeller om sparande och konsumtion antar vanligen att individer är rationella och 

framåtblickande samt att de erhåller nytta från konsumtion och fritid under sitt liv (Lusardi och 

Mitchell 2011a)
1
. Det kan enkelt beskrivas som individens förväntade nytta under livstiden. En 

alternativ beskrivning är individens förväntade värde på summan av respektive periods nytta 

diskonterat till nuvärdet och multiplicerat med sannolikheten att individen överlever till högsta möjliga 

ålder. Det senare alternativet kan skrivas enligt ekvation 1 som presenteras nedan:   

E[  ∑ 𝛽𝑗−𝑠𝑈(𝑐𝑗)𝑝𝑗

𝐷

𝑗=𝑠
]     (1) 

U(cj) anger varje periods nytta, β är diskonteringsfaktorn, j är nuvarande ålder, D är högsta möjliga 

ålder och pj är sannolikheten att individen överlever från sin nuvarande ålder (j) till den högsta möjliga 

åldern (D). Utifrån modellen kan sedan konsumtion och tillgångar i respektive period bestämmas 

genom att maximera funktionen med begränsning av en intertemporal budgetrestriktion. Det kan 

                                                 
1
 Den teoretiska bakgrunden följer den i Lusardi och Mitchell (2011a) nära. 
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skrivas enligt ekvation 2 och 3 som presenteras nedan. I restriktionerna anges yj som inkomsten för 

den nuvarande åldern, ej är arbetsinkomsten för nuvarande ålder, raj är avkastning på tillgångar för 

nuvarande ålder, SSj är sociala förmåner (Social Security benefits) för nuvarande ålder, PPj är pension 

för nuvarande ålder och R är pensionsåldern. 

𝑦𝑗 = 𝑒𝑗 + 𝑟𝑎𝑗 , 𝑗 ∈ [𝑆, … , 𝑅 − 1]     (2) 

𝑦𝑗 = 𝑆𝑆𝑗(𝑅) + 𝑃𝑃𝑗(𝑅) + 𝑟𝑎𝑗, 𝑗 ∈ [𝑅, … , 𝐷]    (3) 

Det existerar två olika budgetrestriktioner, den ena gäller fram tills pensionen och representeras av 

ekvation 2. Den andra gäller från pensionen fram tills döden och representeras av ekvation 3. 

Budgetrestriktionerna visar hur inkomsten från nuvarande ålder och fram tills pensionen påverkas av 

arbetsinkomst och avkastning på tillgångar enligt ekvation 2. Inkomsten från pensionen och fram tills 

döden påverkas av sociala förmåner, pensionen samt avkastning på tillgångar enligt ekvation 3. Både 

sociala förmåner och pensionen påverkas av pensionsåldern.  

Konsumtionen som beror på inkomst, tillgångar och förmåner kan i detta fall skrivas enligt ekvation 4 

och 5 nedan. I ekvationerna anger cj nuvarande ålders konsumtion, a representerar tillgångar där aj är 

den nuvarande ålderns tillgångar och aj+1 är nästkommande ålders tillgångar, yj anger nuvarande ålders 

inkomst. 

𝑐𝑗 + 𝑎𝑗+1 =  𝑦𝑗 + 𝑎𝑗 , 𝑗 ∈ [𝑆, … , 𝑅 − 1]      (4) 

𝑐𝑗 + 𝑎𝑗+1 =  𝑦𝑗 + 𝑎𝑗 , 𝑗 ∈ [𝑅, … , 𝐷]     (5) 

Inkomsten och tillgångarna för den nuvarande åldern begränsar vad som är möjligt att konsumera 

enligt ekvationerna 4 och 5. Av inkomsten och tillgångarna denna period används en del till 

konsumtion och den andra delen som (eventuellt) inte spenderas kommer att finnas kvar som 

tillgångar till nästkommande period. Detta gäller så väl från nuvarande ålder till pensionen som från 

pensionen till döden, det vill säga för så väl ekvation 4 som ekvation 5. Inkomsten skiljer sig däremot 

åt beroende på om individen pensionerat sig eller inte vilken presenterades i ekvation 2 och 3.  

Ekonomiska modeller som denna om sparande och konsumtion förutsätter att individen är rationell 

och framåtblickande samt har förväntningar om så väl framtida sannolikheter att överleva, 

diskonteringsräntor, avkastning på investeringar, arbetsinkomst, pensionen, sociala förmåner och 

inflation med mera. Därtill antas det också att förväntningarna och informationen används av 

individen för att både utforma och fullfölja konsumtion, sparande och arbete under livet så att utfallet 

blir optimalt.  
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2.2 Finansiell förmåga 

Begreppet finansiell förmåga kan omfattas av olika definitioner, exempelvis ekonomisk medvetenhet 

och kunskap kring finansiella produkter och begrepp eller finansiell kompetens så som att beräkna 

ränta på ränta. Begreppet kan också mer generellt omfatta finansiell kapacitet där exempelvis 

finansiell planering och hantering av pengar inkluderas. Vanligtvis överlappar de olika definitionerna 

varandra något. (Xu och Zia 2012) 

Lusardi och Mitchell (2011b) definierar finansiell förmåga som kunskap om grundläggande 

ekonomiska och finansiella begrepp samt förmågan att utföra enkla finansiella beräkningar. De har 

tidigare skapat frågor till the U.S. Health and Retirement Study (HRS) 2004 för att mäta finansiell 

förmåga (Lusardi och Mitchell 2011c). Grundtanken bakom frågorna och dess innehåll var vad 

individer antas behöva ha förståelse om för att fatta ekonomiska beslut och det identifierades utifrån 

ekonomiska modeller kring sparande och portföljval. Tre viktiga ekonomiska begrepp valdes ut av 

Lusardi och Mitchell (2011c): ränta på ränta, inflation och riskspridning. För att underlätta för 

respondenter i en undersökningssituation utformades frågor och svar så att inte komplicerade 

beräkningar krävdes. Frågornas innehåll baserades på grundläggande och enkla beräkningar relaterade 

till de ekonomiska begreppen. Nedan presenteras frågorna som skapades och dess svarsalternativ, de 

korrekta svaren på respektive fråga har markerats med kursiv stil. Frågan om ränta på ränta utformade 

Lusardi och Mitchell (2011c) enligt följande: Suppose you had $100 in a savings account and the 

interest rate was 2% per year. After 5 years, how much do you think you would have in the account if 

you left the money to grow? More than $102, Exactly $102, Less than $102, Do not know, Refuse to 

answer. Frågan om inflation var: Imagine that the interest rate on your savings account was 1% per 

year and inflation was 2% per year. After 1 year, how much would you be able to buy with the money 

in this account? More than today, Exactly the same, Less than today, Do not know, Refuse to answer. 

För att mäta riskspridning skapade Lusardi och Mitchell (2011c) frågan: Please tell me whether this 

statement is true or false. “Buying a single company’s stock usually provides a safer return than a 

stock mutual fund.” True, False, Do not know, Refuse to answer. 

Frågan om ränta på ränta mäter individens räknefärdighet och förmågan att utföra en enkel beräkning 

relaterat till ränta (Lusardi och Mitchell 2011c). I frågan är fokus på om individer förstår grunden 

bakom beräkningar om räntor. Den andra frågan mäter förståelsen av inflation. Den tredje frågan 

används som mått på kunskap om riskspridning. Då frågan också kräver att individen vet vad en aktie 

och fond är kan frågan beskrivas mäta kunskap om både aktier, fonder och riskspridning (Lusardi och 

Mitchell 2011c).  Frågorna har efter skapandet till HRS 2004 kommit att bli ett riktmärke för att mäta 

finansiell förmåga, de har lagts in och använts in i andra amerikanska studier såväl som flertalet 

studier i andra länder (Lusardi och Mitchell 2011c). Att frågorna använts i en större utsträckning gör 

det möjligt att studera hur kunskapsmönster tenderar att se ut i ett internationellt perspektiv och 
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möjliggör en god jämförelse av resultaten länder emellan. Den definitionen av finansiell förmåga som 

Lusardi och Mitchell (2011c) utgår från är därmed den definition som flertalet andra studier grundas 

på och det gör även i denna uppsats. 

2.3 Pensionsplanering 

För att mäta individens planering och förberedelse inför pensionen i studier har flera olika frågor 

använts. I jämförelse med frågorna som skapats för att mäta finansiell förmåga existerar det i detta fall 

inte generella frågor för att mäta pensionsplanering. Grundtanken bakom att vilja mäta individens 

planering och förberedelse inför pensionen är att kunna koppla till ekonomiska modeller kring 

sparande och konsumtion. Modellerna antar vanligen att individer är rationella, ser långsiktigt framåt 

och därmed också planerar inför pensionen. Frågor kring individens pensionsplanering används för att 

mäta grad av förberedelse och undersöka om individen anpassar sitt leverne på det sätt som de 

ekonomiska modellerna antar att de gör.  

Ett optimalt mått på planering och förberedelse inför pensionen bör, enligt mig, på ett tydligt sätt 

kunna mäta både sparande och omfattningen av planer inför framtiden.  Detta utifrån tanken att ett 

sparande innebär att individen vidtagit en tydlig handling som tyder på att den har ägnat framtiden en 

tanke och är framåtblickande. Däremot är ett sparande egentligen inte en förutsättning för att individen 

har någon konkret planering. Att individen har planer tyder även det på förberedelse men det är 

möjligt att individen kan ha en konkret plan inför pensionen utan att ha något direkt sparande. 

Kombinationen av sparande och planer inför pensionen eller något av alternativen skulle utifrån denna 

tanke kunna mäta olika grad av förberedelse. Både ett sparande och en plan inför pensionen skulle 

tyda på en högre grad av förberedelse. 

Exempel på en tidigare fråga som använts för att skatta pensionsplanering är: Have you ever tried to 

figure out how much you need to save for retirement? Den användes i USA av Lusardi och Mitchell 

(2011b). Liknande frågor har använts i Sverige av Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) och i 

Tyskland av Bucher-Koenen och Lusardi (2011). En annan fråga som också fokuserar på sparande har 

använts i Japan av Sekita (2011) och uttrycktes: Do you have a savings plan for after the household 

head retires? (If the household head has already retired, do you have a savings plan for the future?) I 

have a specific plan, I have a rough plan, I do not have a plan now but I am going to make a plan in 

the future, I do not have a plan now and I am not going to make a plan in the future. En alternativ fråga 

som istället fokuserar på tankar inför pensionen har använts i USA av Lusardi och Mitchell (2007) och 

i Nederländerna av van Rooij m.fl. (2011) samt Alessie m.fl. (2011). Den utformades: How much have 

you thought about retirement? A lot, some, a little, hardly at all.  
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2.4 Tidigare studier  

De generella resultat som framkommit när frågorna från HRS 2004 om finansiell förmåga använts i 

andra studier är att den finansiella förmågan tenderar att vara låg. Detta resultat har studier i USA, 

Italien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Japan fått (Lusardi och Mitchell 2011b; Fornero och 

Monticone 2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Alessie m.fl. 2011; Almenberg och Säve-

Söderbergh 2011; Sekita 2011).  I dessa länder har resultatet från studierna också visat tecken på att 

den finansiella förmågan skiljt sig åt mellan olika grupper. Till exempel har kvinnor och de med låg 

utbildningsnivå tenderat att ha en lägre finansiell förmåga. Ett positivt samband har också urskilts 

mellan finansiell förmåga och pensionsplanering (Lusardi och Mitchell 2011b; Fornero och Monticone 

2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Alessie m.fl. 2011; Almenberg och Säve-Söderbergh 2011; 

Sekita 2011).  

Studierna i USA, Italien, Tyskland, Nederländerna och Japan har också med olika metoder försökt att 

undersöka om sambandet mellan finansiell förmåga och pensionsplanering är kausalt (Lusardi och 

Mitchell 2011b; Fornero och Monticone 2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Alessie m.fl. 2011; 

Sekita 2011). I Nederländerna har Alessie m.fl. (2011) använt IV-metoden och genom nyttjande av 

paneldata även regressionsanalys med fasta effekter (fixed-effects) för att undersöka kausalitet. I USA, 

Tyskland, Italien och Japan har IV-metoden använts (Lusardi och Mitchell 2011b; Bucher-Koenen och 

Lusardi 2011; Fornero och Monticone 2011, Sekita 2011). Resultaten från samtliga av dessa studier 

tyder på att effekten av finansiell förmåga på pensionsplanering är positiv och kausal.  

Instrumentvariabelmetoden (IV-metoden) handlar om att använda en variabel som är kopplad till den 

förklarande variabeln men inte påverkar den beroende variabeln annat än genom sin effekt på den 

förklarande variabeln. En sådan variabel kallas instrumentvariabel. Tillvägagångssättet för metoden 

handlar om att isolera och endast använda den del av variationen i den förklarande variabeln som 

härleds till instrumentvariabeln. Effekten av den förklarande variabeln på den beroende variabeln 

identifieras genom den del av variationen i den förklarande variabeln som härleds till variationen i 

instrumentvariabeln. IV-metoden gör det möjligt att komma ifrån problemen med omvänd kausalitet 

och utelämnade variabler. Tillvägagångssättet är relativt enkelt och det utmanande med metoden är 

snarare att hitta en övertygande instrumentvariabel. (Schlotter m.fl. 2011) 

Fasta effekter är en metod för att eliminera fasta effekters inverkan i regressionsanalysen (Wooldridge 

2003). När metoden används visar regressionsanalysen den förklarande variabelns inverkan på den 

beroende variabeln när alla icke observerade fasta effekter räknas bort. En mer utförlig beskrivning av 

metoden finns i nästa avsnitt.   

Vid användandet av IV-metoden i Nederländerna nyttjades information om finansiella erfarenheter hos 

respondenternas föräldrar och syskon. Instrumentvariablerna som användes var finansiell situation hos 
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det äldsta syskonet (om den var bättre, samma eller sämre än respondentens) och respondentens 

skattning av sina föräldrars förståelse av finansiella frågor. Resultatet utifrån IV-metoden visade att 

relationen mellan finansiell förmåga och pensionsplanering var positiv och statistiskt signifikant. 

Resultatet kan tolkas som att ett ytterligare rätt svar på frågorna om finansiell förmåga ökar 

sannolikheten att individen också planerar med 17,5 procent. I regressionsanalysen med fasta effekter 

användes resultatet från två enkätundersökningar, en från 2005 och en från 2010.  Även med denna 

metod visade resultatet att den finansiella förmågans effekt på pensionsplanering är positiv och 

statistisk signifikant. Båda resultaten ger således stöd för ett positivt och kausalt samband mellan 

finansiell förmåga och pensionsplanering.  Resultatet från regressionsanalysen med fasta effekter kan 

tolkas som att ju mer finansiell förmåga individen har, för varje ytterligare rätt svar, så ökar 

sannolikheten att individen också planerar inför pensionen med 5,73 procent. Om istället alla rätt på 

frågorna om finansiell förmåga användes som variabel för finansiell förmåga visade sig effekten inte 

vara statistiskt signifikant. De stora skillnaderna i resultatet mellan IV-metoden och 

regressionsanalysen med fasta effekter, hur stor inverkan den finansiella förmågan har på 

pensionsplaneringen, tillskriver författarna problemet med olika mätfel och de väljer att tolka resultatet 

utifrån IV-metoden. (Alessie m.fl. 2011) 

I USA användes finansiell utbildning på high school som instrument för finansiell förmåga. Det 

utnyttjades att flertalet stater haft uppdrag (politiskt) om finansiell utbildning på high school och att en 

fråga i enkäten handlade om i vilken delstat som de bodde i under deras sista år på high school. 

Instrumentvariabeln som skapades angav om delstaten haft finansiell utbildning och under hur många 

år. Påverkan av finansiell förmåga på pensionsplanering visar sig vara positiv och statistiskt 

signifikant även när denna metod användes för att kontrollera sambandet. Resultatet kan tolkas som att 

alla rätt på frågorna om finansiell förmåga ökar sannolikheten att individen också pensionsplanererar 

med 50 procent. Om istället antalet rätt svar användes som mått på finansiell förmåga var effekten på 

pensionsplaneringen inte statistiskt signifikant. (Lusardi och Mitchell 2011b) 

I Tyskland användes exponering mot finansiella kunskaper hos andra i samma region som ett 

instrument för finansiell kunskap. Detta var möjligt att använda då det visade sig finnas regionala 

variationer av finansiell förmåga i Tyskland. Den finansiella kunskapen hos andra i regionen 

representerades i studien av politiska attityder på den regionala nivån. Två antaganden gjordes, 

individer som är exponerade för andra individer med finansiell förmåga blir också själva mer kunniga 

och finansiell förmåga hos andra är bortom kontroll för individen. Resultatet från IV-metoden 

indikerade att finansiell förmåga har en positiv och statistisk signifikant effekt på planering inför 

pensionen. Ett ytterligare test gjordes där den finansiella kunskapen hos respondenternas föräldrar 

lades till som ett extra instrument. Även detta resultat indikerade på en positiv och statistiskt 

signifikant effekt av finansiell förmåga på pensionsplanering. Resultatet kan tolkas som att ett 
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ytterligare rätt svar på frågorna om finansiell förmåga ökar sannolikheten att individen också planerar 

med 22 procent.  (Bucher-Koenen och Lusardi 2011) 

I Japan användes nivån av språkkunskaper i japanska som instrument för finansiell förmåga. Valet av 

instrument härleds till att individer som har större språkkunskaper antas ha större benägenhet att förstå 

frågorna om finansiell förmåga men det är inte troligt att denna förmåga skulle påverka 

pensionsplaneringen. Två olika instrumentvariabler användes, en som representerade betyget i 

japanska och en som representerade de genomsnittliga språkkunskaperna i området där respondenten 

bor. Det andra instrumentet användes utifrån antagandet att om individen är omgiven av människor 

med stor språkförmåga är det troligt att den lär från dem och därmed också får en högre finansiell 

förmåga. Resultatet från IV-metoden indikerar på en positiv och statistiskt signifikant effekt av 

finansiell förmåga på pensionsplanering. Resultatet kan tolkas som att ytterligare ett rätt svar på 

frågorna om finansiell förmåga ökar sannolikheten att individen också planerar med 14,27 procent. 

(Sekita 2011)  

I Italien användes instrumenten examen i ekonomi och om minst en i hushållet använder dator, detta 

gällde hemma, på jobbet eller någon annanstans. De använda instrumenten är relaterade till kostnaden 

och förvärvandet av finansiell kunskap och information. Användandet och giltigheten av instrumenten 

grundar sig på antagandet att närvaro av en ekonom och/eller datoranvändare gör det lättare för 

individen att förvärva kunskap och information om finansiella investeringar. Däremot antas det inte 

påverka pensionsplaneringen. Resultatet från IV-metoden visade att finansiell förmåga ökar 

sannolikheten att individen deltar i pensionsplaner. Resultatet kan tolkas som att ytterligare ett rätt 

svar på frågorna om finansiell förmåga ökar sannolikheten att individen också planerar med 13,7 

procent. (Fornero och Monticone 2011) 

Den svenska studien undersöker endast sambandet mellan finansiell förmåga och pensionsplanering i 

tvärsnitt och gör inget försök att studera eventuell kausalitet. Studien finner en koppling mellan 

finansiell förmåga och pensionsplanering men det urskiljs inte vara lika starkt som i andra länder. 

Varken alla rätt på frågorna om finansiell förmåga eller antalet rätt svar på frågorna visar sig ha en 

statistisk signifikant inverkan på individens pensionsplanering. Om varje enskild fråga studeras separat 

visar det sig att kunskap om inflation och ränta på ränta har en negativ inverkan och att endast kunskap 

om riskspridning har en positiv inverkan på individens pensionsplanering. Om antalet ”vet ej” på 

frågorna istället används som mått på individens finansiella förmåga visar däremot resultatet en tydligt 

negativ och statistiskt signifikant inverkan på pensionsplanering. Författarna diskuterar att det svenska 

pensionssystemet möjligen påverkar sambandet mellan individens finansiella förmåga och 

pensionsplanering och att det i sin tur kan leda till att finansiell förmåga är en mindre viktig avgörande 

faktor för individens pensionsplanering i Sverige. (Almenberg och Säve-Söderbergh 2011) 
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Andra studier kring finansiell förmåga och pensionsplanering är bland annat relaterat till olika former 

av utbildning. En amerikansk studie av Lusardi (2003) undersökte eventuella effekter på arbetstagares 

sparbeteende av att delta i seminarier om pensionen som arbetsgivaren erbjöd. Resultatet från studien 

tyder bland annat på att positiva effekter av seminarierna genereras på förmögenhet och sparbeteendet, 

särskilt bland de med lägre utbildning och låg initial förmögenhet. 

En amerikansk studie av Gustman m.fl. (2010) har använt data från U.S. Health and Retirement Study 

(HRS) för att undersöka hur relationen mellan kognitiv förmåga och förmögenhet påverkar individens 

förmögenhetsackumulering inför pensionen. Gällande den kognitiva förmågan fokuserar studien 

främst på räknefärdighet.  Gustman m.fl. (2010) utgick från att en del av relationen kan härledas till att 

en högre kognition leder till ökad kunskap om ekonomin kring pensionen vilket i sin tur leder till en 

större förmögenhet, detta stärks också av tidigare studiers fynd. Studien finner en relation mellan 

kognition och förmögenhet, även när en standardisering i inkomster görs, däremot ges inget stöd för 

att ökade kunskaper om pensionen och sociala förmåner (Social Security) har någon effekt på 

relationen mellan kognition och förmögenhet. En mängd olika specifikationer gällande både 

kunskapsvariablerna och förmögenhet testas för att säkerställa resultatet. Utifrån detta drar Gustman 

m.fl. (2010) slutsatsen att kognition inte påverkar förmögenhet genom att påverka finansiell kunskap 

om pensionen som i sin tur påverkar andra beslut om pensionssparande.  Relationen som ändå visar 

sig existerar mellan kognition och förmögenhet visar att de med en större kognition till exempel har 

lättare att förstå risk, bedöma behovet av pensionssparande och därtill på bästa sätt ackumulera ett 

pensionssparande. Utifrån studiens resultat menar Gustman m.fl. (2010) att det kan återspegla 

någonting annat, till exempel en icke uppmätt egenskap. Vidare menar Gustman m.fl. (2010) att 

förhållandet mellan kognition och förmögenhet inte ska tas som ett bevis för att en ökning av den 

finansiella förmågan kommer öka förmögenheten hos hushållen när de går i pension eller att olika 

former av finansiell utbildning för att öka räknefärdighet eller finansiell förmåga kommer leda till att 

individen får lämpliga sparvanor och tar lämpliga beslut när risk är inblandat.  

3. Analys och resultat 

3.1 Empirisk strategi 

Datamaterialet kommer först att presenteras deskriptivt för att ge en överblick över materialet och dess 

karaktär. Därefter studeras sambandet mellan finansiell förmåga och pensionsplanering i tvärsnitt för 

respektive undersökningstillfälle med OLS-regressionsanalyser. På så vis möjliggörs jämförelse med 

tidigare studier och dess resultat eftersom majoriteten av de tidigare studierna som utförts varit med 

tvärsnittsdata. Efter presentationen av regressionsanalyserna med tvärsnittsdata används i nästa steg 

first-differenced metoden och paneldata för att studera sambandet mellan finansiell förmåga och 

pensionsplanering över tid. Detta för att urskilja om ett eventuellt kausalt samband existerar. Alla 
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variabler som används i den deskriptiva delen och i de olika regressionsanalyserna förklaras i tabell 

A1 i appendix.  

Variablerna som används som beroende variabler i regressionsanalyserna, privat pensionssparande och 

tankar inför pensionen, har bara två möjliga svar. Att använda en linjär regressionsmodell trots att den 

beroende variabeln är binär följer exempelvis det som Lusardi och Mitchell (2011b), Fornero och 

Monticone (2011), Bucher-Koenen och Lusardi (2011), Alessie m.fl. (2011), Almenberg och Säve-

Söderbergh (2011) samt Sekita (2011) har använt i sina studier där de beroende variablerna (som är 

likvärdiga de som används i detta fall) varit binära. Användandet av en linjär regressionsmodell följer 

också Sundell (2011) som beskriver att resultaten som fås i en linjär regression ofta blir mycket likt 

resultaten som fås när en logistisk regressionsmodell används. Tabell A2 i appendix redovisar 

resultatet från regressionsanalyserna i tvärsnitt med en logistisk regressionsmodell. Resultatet visar att 

riktningen på koefficienterna och den eventuella statistiska signifikansen för variabeln finansiell 

förmåga är överensstämmande med resultaten från regressionsanalyserna med OLS-metoden.  

3.1.1 Regressionsanalys med OLS 

OLS är en metod för att skatta en populations regressionsfunktion med grund i ett stickprovs 

regressionsfunktion. Metoden skattar linjära regressionsmodeller och beräknar värden på parametrarna 

så att summan av de kvadrerade residualerna är minimerad. Underliggande antaganden för metoden är 

en linjär regressionsmodell (linjär i parametrarna), fasta X-värden eller X-värden oberoende av 

feltermen, feltermens medelvärde/förväntade värde är noll, konstant varians av feltermen 

(homoskedasticitet), ingen autokorrelation mellan feltermerna, antalet observationer större än antalet 

parametrar, variation i värdena för X-variabeln, ingen exakt linjär relation mellan X-variablerna 

(multikollinearitet) och att modellen är korrekt specificerad. (Gujarati och Porter 2009) 

Givet att antagandena uppfylls är estimatorerna som skattas utifrån metoden BLUE. Begreppet BLUE 

innebär att de är de bästa, linjära, icke snedvridna estimatorerna. Icke snedvridna innebär att det 

förväntade värdet på parametrarna är detsamma som det verkliga värdet. Skattningen har, i och med att 

den är bäst, minimerad varians jämfört med andra linjära och icke snedvridna estimatorer. Ytterligare 

ett viktigt antagande när regressionsanalyser och inferens med OLS-metoden görs är att feltermen är 

normalfördelad. (Gujarati och Porter 2009)  

Test för heteroskedasticitet och multikollinearitet 

Homoskedasticitet, att feltermen har konstant varians, är ett av de underliggande antagandena i OLS-

metoden. Om feltermen inte har konstant varians uppfylls inte detta antagande och heteroskedasticitet 

exiserar då i modellen. Ett test för att undersöka eventuell heteroskedasticitet är Breusch-Pagan-

Godfrey test (BPG). Testet utgår från två hypoteser, nollhypotesen om homoskedasticitet och den 

alternativa hypotesen om heteroskedasticitet.  Teststatistikan antas följa chi-två fördelningen med (m-
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1) frihetsgrader. Om det beräknade värdet på teststatistikan överstiger det kritiska chi-två värdet för 

den valda signifikansnivån kan hypotesen om homoskedasticitet förkastas, det ger då stöd för att 

heteroskedasticitet existerar. Regressionsanalyser med robusta standardfel korrigerar för problemet 

med heteroskedasticitet. (Gujarati och Porter 2009) 

Multikollinearitet innebär en (exakt) linjär relation mellan X-variablerna (de förklarande variablerna). 

Ett av de underliggande antagandena för OLS-metoden är att det inte existerar i modellen. Ett möjligt 

test för att undersöka om multikollinearitet existerar i regressionsmodellen är Variance-inflating factor 

(VIF). VIF kan anta värden från 1 till oändlighet där värdet 1 innebär ingen multikollineraritet.  

(Gujarati och Porter 2009).  

3.1.2 Regressionsanalys med paneldata 

Relationer mellan variabler i tvärsnitt kan påverkas av utelämnade variabler och det leder till att 

korrekta slutsatser kan vara svåra att dra utifrån resultatet. Det är särskilt enkla regressionsanalyser 

som påverkas av utelämnade variabler. En möjlig lösning är att använda sig av en multipel 

regressionsanalys och därigenom kontrollera för fler faktorer som ålder, kön och utbildning. Många 

faktorer kan dock fortfarande vara svåra att kontrollera för. Ett annat alternativ för att mäta kausala 

effekter och lösa några av problemen med utelämnade variabler är att använda sig av paneldata. Två 

metoder som kan användas och som dessutom ger samma resultat när två perioder används är fasta 

effekter och first-differenced. (Wooldridge 2003)   

Gällande denna uppsats regressionsanalyser i tvärsnitt är jämförelseobjektet pensionsplaneringen hos 

individer utan finansiell förmåga. Resultatet skulle således svara på frågan om de med finansiell 

förmåga planerar mer inför pensionen. För regressionsanalyserna med metoderna fasta effekter och 

first-differenced är jämförelseobjektet istället pensionsplaneringen hos samma individ när denne inte 

har finansiell förmåga. Metoderna ger därmed svar på frågan om en individ även tenderar att förändra 

sin pensionsplanering om den får finansiell förmåga.  

En kausal slutsats utifrån regressionsanalyserna i tvärsnitt, till exempel att individens finansiella 

förmåga påverkar pensionsplaneringen, kan vara felaktig eftersom de med finansiell förmåga kan ha 

andra egenskaper som inte är uppmätta och som påverkar pensionsplaneringen. Det vill säga det 

kanske inte är den finansiella förmågan som påverkar pensionsplaneringen utan en annan egenskap 

hos individen. Det skulle exempelvis kunna vara så att de individer med finansiell förmåga är mer 

intelligenta eller har någon annan förmåga som är den avgörande faktorn och som påverkar 

pensionsplaneringen. Metoderna fasta effekter och first-differenced eliminerar några av dessa problem 

då de tar bort inverkan av icke observerade fasta effekter. Eventuella icke observerade effekter som 

förändras över tid hjälper metoderna däremot inte mot.  Kausala slutsatser utifrån regressionsanalyser 



13 

 

med fasta effekter och first-differenced kan därmed ses som mer tillförlitliga eftersom de eliminerar en 

del av de icke observerade effekterna som kan påverka resultatets karaktär.  

Regressionsanalys med fasta effekter  

För att beskriva metoden fasta effekter i enkel form kan det antas en modell med en förklarande 

variabel (Wooldridge 2003)
2
. I följande ekvation är xit den förklarande variabeln som förändras över 

tid, ai är alla icke observerade och tidskonstanta faktorer som påverkar yit. uit är feltermen, den 

innefattar alla faktorer som påverkar yit och förändras över tid: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡    𝑡 = 1,2, … , 𝑇    (6) 

Denna ekvation kan sedan göras om som en genomsnittlig ekvation. Eftersom ai är fast över tid 

påverkas inte den variabeln alls. Ekvationen blir efter transformationen följande: 

ӯ𝑖 = 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑎𝑖 + ū𝑖     (7) 

Tillvägagångssättet för metoden är att sedan subtrahera den transformerade ekvationen från den 

ursprungliga. När detta görs fås följande:  

ӱ𝑖𝑡 = 𝛽1ẍ𝑖𝑡+ü𝑖𝑡   𝑡 = 1,2, … , 𝑇    (8) 

Eftersom ai är fast över tid och därmed samma i båda ekvationerna faller den bort. De icke 

observerade fasta effekterna har därmed eliminerats i modellen. Ekvationen visar därmed den 

förklarande variabelns inverkan på den beroende variabeln när alla icke observerade, fasta effekter, 

räknats bort.  

Regressionsanalys med first-differenced  

Metoden first-differenced differentierar bort de konstanta, icke observerade effekterna och resulterar i 

en regressionsekvation som visar hur förändringar i den förklarande variabeln över tid påverkar 

förändringar av den beroende variabeln under samma tidsperiod (Wooldridge 2003)
3
. 

Regressionsekvationerna för respektive tidsperiod kan skrivas som följer när datamaterialet innefattas 

av två tidpunkter och har en förklarande variabel:  

𝑦𝑖2 = (𝛽0 + 𝛿0) + 𝛽1𝑥𝑖2 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖2   (𝑡 = 2)     (9) 

𝑦𝑖1 = (𝛽0 + 𝛿0) + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖1   (𝑡 = 1)    (10) 

I ekvationerna står ai för de icke observerade effekterna som är konstanta, det innebär allt som 

påverkar den beroende variabeln och inte förändras över tid. ui är feltermen, det vill säga de icke 

                                                 
2
 Följande beskrivning bygger på Wooldridge (2003).  

3 Följande beskrivning bygger på Wooldridge (2003). 
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observerade effekterna som varierar över tid. δ0 står för skillnader i intercept som härleds till de 

respektive tidsperioderna. Om paneldata innehas för två tidpunkter beräknas first-differenced 

ekvationen som förändringen mellan tidpunkterna, det vill säga regressionsekvationen för tidpunkt två 

minus regressionsekvationen för tidpunkt ett. Följande ekvation fås:  

(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1) = (𝛿0) + 𝛽1(𝑥𝑖2 − 𝑥𝑖1) + (𝑢𝑖2 − 𝑢𝑖1)       (11) 

Detta kan också skrivas som följer: 

∆𝑦𝑖 = 𝛿0 + 𝛽1∆𝑥𝑖 + ∆𝑢𝑖     (12) 

Ekvationen för first-differenced kan ses som en ”vanlig” tvärsnittsekvation men varje variabel är 

differentierad över tid. Resultatet kan analyseras och tolkas på samma sätt som en tvärsnittsekvation. 

Precis som för dem gäller detta under förutsättningen att grundläggande antaganden för den använda 

modellen uppfylls. 

3.2 Empiriska resultat 

För att studera sambandet mellan individens finansiella förmåga och pensionsplanering används 

följande frågor: 

1. Tankar inför pensionen: Hur mycket har du tänkt inför din pension? Svarsalternativ: väldigt lite, 

lite, en del, mycket.  

2. Privat pensionssparande: Har du sparat privat för att få en bättre ekonomi som pensionär? 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

3. Finansiell förmåga (räntefråga): Anta att du har 200 NOK på ditt sparkonto. Den årliga räntan är 

10 % och betalas ut till samma konto. Hur mycket kommer du ha på detta konto efter två år? Inga 

svarsalternativ existerade för denna fråga utan det var ett öppet svar. Det korrekta svaret är 242 

NOK. 

De två första frågorna används som mått på individens pensionsplanering. För de kommande 

regressionsanalyserna har resultatet från den första frågan, tankar inför pensionen, använts för att 

skapa en dummyvariabel. De respondenter som angivit att de tänkt en del och mycket har 

kategoriserats som att ha tankar inför pensionen, de respondenter som tänkt lite och väldigt lite har 

kategoriserats som att inte ha tankar inför pensionen. Kategoriseringen av respondenterna följer det 

som bland annat Alessie m.fl. (2011) använt för samma enkätfråga i sin studie i Nederländerna. När 

Lusardi och Mitchell (2007) använde samma enkätfråga i USA gjordes kategoriseringen att de 

respondenter som angivit att de tänkt lite, en del och mycket har kategoriserats som att ha tankar inför 

pensionen, de respondenter som tänkt väldigt lite har kategoriserats som att inte ha tankar inför 

pensionen. Tabellerna A3-A6 i appendix redovisar samtliga regressionsanalyser med användandet av 
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den ursprungliga variabeln, det vill säga fyra svarsalternativ med fyra olika nivåer av tankar inför 

pensionen, och den alternativa kategoriseringen av respondenterna som gjordes i USA. Resultatet i 

dessa regressionsanalyser skiljer sig inte nämnvärt från de resultat som redovisas nedan. Koefficienten 

för finansiell förmåga har samma riktning och (ingen) statistisk signifikans oberoende av vilken 

variant av variabeln tankar inför pensionen som används. 

Frågan om ränta, den tredje frågan, liknar den som Lusardi och Mitchell (2011c) skapade för HRS 

2004 och har använts som ett av tre mått på finansiell förmåga i flera andra studier. Andra siffror i 

frågan gällande ränta och summan pengar på bankkontot används dock i denna uppsats. En ytterligare 

del som skiljer sig åt är att det inte finns några svarsalternativ i detta fall, det hade frågan när den 

skapades ursprungligen och i regel också när den använts i andra studier. Frågan kommer i detta fall 

att användas som skattning av individens finansiella förmåga. Om individen svarar exakt rätt på 

frågan, det vill säga 242, antas den ha finansiell förmåga och om individen svarar fel på frågan antas 

den inte ha finansiell förmåga. Observera att det i fortsättningen kommer hänvisas till resultatet på 

frågan om ränta som om individen innehar finansiell förmåga eller inte.  Orsaken till att endast de som 

svarat exakt rätt på frågan kategoriseras som de med finansiell förmåga härleds till tanken att 

respondenten ska ha förståelse av effekten ränta på ränta. Om inte det korrekta svaret anges utan ett 

svar utifrån exempelvis överslagsräkning uppvisar respondenten inte att den förstår räntans totala 

effekt. Tabellerna A7-A9 i appendix redovisar resultatet av samtliga regressionsanalyser med 

användandet av variabeln finansiell förmåga där de respondenter som räknat överslagsräkning också 

inkluderas, det innefattas av de respondenter som angett ett svar mellan 240-242 NOK. Resultatet i 

dessa regressionsanalyser skiljer sig något från de resultat som redovisas nedan. Koefficienten för 

finansiell förmåga har i de flesta fall samma riktning och (eventuella) statistiska signifikans men 

några fall skiljer de sig däremot åt. Det slutliga resultatet och tolkningen skulle däremot inte skilja sig 

åt om detta bredare mått för finansiell förmåga använts i uppsatsen istället.   

3.2.1 Deskription 

I tabell 1 redovisas respondenternas tankar inför pensionen. Vid båda undersökningstillfällena tenderar 

svaren att främst vara fördelade bland alternativen lite och en del. Den allra största andelen av 

respondenterna, strax under 45 procent, anger att de tänkt en del. Medelvärdet vid det första tillfället är 

2,59 och vid det andra tillfället är det 2,55. (Värdet 1 på variabeln står för väldigt lite tankar, 2 står för 

lite tankar, 3 står för en del tankar och 4 står för mycket tankar inför pensionen.) Detta tyder på att 

respondenterna totalt sett tänkt lite mindre inför pensionen till det andra tillfället i jämförelse med det 

första tillfället. Studeras förändringen i de olika svarskategorierna visar det sig att andelen 

respondenter som angett att de tänkt en del och mycket har minskat till det andra tillfället (och de som 

tänkt lite och väldigt lite har ökat). 41,4 procent av respondenterna har förändrat sina tankar inför 
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pensionen mellan frågetillfällena. Datamaterialet har således variation även om medelvärdet och 

andelen respondenter inom respektive kategori inte ändrats särskilt mycket mellan frågetillfällena.  

Tabell 1. Tankar inför pensionen 

Tankar inför pensionen Tillfälle 1 (procent) Tillfälle 2 (procent) 

Väldigt lite 10,5 11,9 

Lite 32,3 33,2 

En del  44,7 42,8 

Mycket 12,5 12,1 

 
I tabell 2 redovisas andelen respondenter med privat pensionssparande och finansiell förmåga. Vid 

båda tillfällena anger en lika stor andel av respondenterna att de sparat privat, 41 procent.  Trots 

samma procentuella andel av respondenter som sparat privat inför pensionen vid de båda 

frågetillfällena har förändringar hos respondenterna skett. 15,9 procent har förändrat sitt sparbeteende, 

dock har lika många som börjat spara inför det andra tillfället också slutat spara inför det andra 

tillfället. Resultatet visar också att hela 51 procent av respondenterna inte sparat privat inför 

pensionen.  Gällande finansiell förmåga hade 52,9 procent av respondenterna finansiell förmåga vid 

det första tillfället och 57,5 procent av respondenterna hade finansiell förmåga vid det andra tillfället.  

Resultatet tyder på att en något större andel av respondenterna totalt sett har finansiell förmåga vid det 

andra tillfället i jämförelse med det första tillfället. 25,6 procent av respondenterna har förändrat sin 

finansiella förmåga mellan frågetillfällena varav 15,1 procent av respondenterna hade en positiv 

utveckling. Det vill säga 15,1 procent av respondenterna hade inte finansiell förmåga vid det första 

tillfället men finansiell förmåga vid det andra tillfället.  

Tabell 2. Privat pensionssparande och finansiell förmåga 

 
Andel med privat 

pensionssparande (procent) 

Andel med finansiell 

förmåga (procent) 

Tillfälle 1 41 52,9 

Tillfälle 2 41 57,5 

Tillfälle 1 och 2 33,1 42,4 

Endast tillfälle 1 7,9 10,5 

Endast tillfälle 2 7,9 15,1 

 

I tabell 3 visas finansiell förmåga i relation till respondenternas kön, utbildning, tankar inför pensionen 

och privat pensionssparande.  Resultatet visar att en större andel av männen har finansiell förmåga vid 

båda frågetillfällena. Totalt sett har dock både männen och kvinnorna en positiv utveckling med en 

större andel med finansiell förmåga vid det andra tillfället. De som har en högre utbildning tenderar 

också att ha en större andel individer med finansiell förmåga. Skillnaderna mellan de olika 
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utbildningsnivåerna gällande olika andelar av individer med finansiell förmåga tenderar att minska 

med utbildningsnivån. Skillnaderna mellan de olika nivåerna av universitetsutbildning och andelen 

respondenter med finansiell förmåga är exempelvis relativt liten. De med doktorsnivå har dessutom en 

mindre andel med finansiell förmåga vid det andra tillfället i jämförelse med det första tillfället och 

med alla andra nivåer av universitetsutbildning för det andra tillfället (kan påverkas av få 

observationer). Bortsett från utbildningsnivåerna doktor och ej avslutad grundskola har alla andra 

utbildningsnivåer en positiv utveckling med en större andel individer med finansiell förmåga vid det 

andra tillfället i jämförelse med det första tillfället.  

Tabell 3. Finansiell förmåga inom olika grupper 

 Tillfälle 1 (procent) Tillfälle 2 (procent) 

Kön   

Man 58,5 63,1 

Kvinna 44,9 49,4 

 

Utbildning 
  

Ej avslutad grundskola - - 

Grundskola 35,8 40 

Gymnasium 46,4 51,8 

Högskola/universitet mindre än 3 år 58,5 62,8 

Kandidatexamen 62 65,8 

Masterexamen 64,2 69,7 

Doktorsexamen 64,3 57,1 

 

Tankar inför pensionen 
  

Väldigt lite 49,7 55,4 

Lite 51,1 57,4 

En del  54 57,9 

Mycket 56,8 59,1 

 

Privat pensionssparande 
  

Sparar privat 58,1 65 

Sparar inte 49,3 52,3 

 

Tabell 3 visar också att ju mer respondenterna har tänkt inför pensionen, ju större andel av dem har 

finansiell förmåga. Detta resultat överensstämmer för båda frågetillfällena. Även om skillnaderna i 

andelar av respondenter med finansiell förmåga finns är det små skillnader mellan de olika nivåerna av 

tankar. Resultatet visar också att en större andel av respondenterna som anger att de sparar privat inför 

pensionen har finansiell förmåga i jämförelse med de som anger att de inte sparar. En positiv 

förändring mellan frågetillfällena, att en större andel har finansiell förmåga vid det andra tillfället, går 

dock att urskilja från alla grupper av respondenter oavsett hur mycket de tänkt samt om de sparat eller 

inte.  Resultatet tyder på att de med finansiell förmåga tenderar att ha en större andel individer som 

planerar mer inför pensionen, både genom att tänka mer och genom att spara. Ökningen av andelen 
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med finansiell förmåga från det första till det andra frågetillfället kan däremot inte kopplas till en 

särskild grupp (de som tänker mer eller de som sparar) utan gäller samtliga respondenter.   

3.2.2 Regressionsanalyser 

Tvärsnittsdata 

I tabell 4 presenteras resultaten av regressionsanalyser för det första och andra frågetillfället med 

tankar inför pensionen som beroende variabel och finansiell förmåga som förklarande variabel. Därtill 

används också kontrollvariablerna kön, åldersgrupp, utbildningsnivå och inkomst. Resultaten från 

regressionsanalyserna visar att finansiell förmåga inte har en statistiskt signifikant inverkan på 

individens tankar inför pensionen.  

Studeras sambandet utan kontrollvariabler har finansiell förmåga en mycket liten inverkan på tankar 

inför pensionen. Resultatet skulle kunna tolkas som att om individen har finansiell förmåga ökar 

sannolikheten att individen också har tankar inför pensionen med 3,8 procent utifrån det första 

frågetillfället och med 1,3 procent utifrån det andra frågetillfället. Den finansiella förmågans inverkan 

på individens tankar inför pensionen är därmed relativt liten. Studeras sambandet med 

kontrollvariabler försvinner det positiva sambandet och koefficienten visar att om en individ har 

finansiell förmåga minskar sannolikheten att individen har tankar inför pensionen med 1,5 procent 

utifrån det första tillfället och 2,6 procent utifrån det andra frågetillfället. Det ska dock understyrkas att 

koefficienterna för finansiell förmåga inte är statistiskt signifikanta i regressionsanalyserna. 

Tabell 4. OLS-regression. Tankar inför pensionen och finansiell förmåga  

                                                                 Tillfälle 1          Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga 0,038 

(0,026) 

– 0,015 

(0,026) 

0,013 

(0,027) 

– 0,026 

(0,026) 

Man  0,045* 

(0,027) 

 0,009 

(0,027) 

Åldersgrupp  0,198*** 

(0,017) 

 0,199*** 

(0,017) 

Utbildningsnivå  0,027** 

(0,012) 

 0,017 

(0,012) 

Höginkomsttagare  0,079*** 

(0,028) 

 0,093*** 

(0,029) 

Meddelar ej/vet ej inkomst  0,03 

(0,042) 

 – 0,031 

(0,041) 

Konstant 0,552*** 

(0,019) 

0,009 

(0,054) 

0,542*** 

(0,02) 

0,05 

(0,055) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0,001 0,116 0 0,108 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

Variabler som visar sig ha statistiskt signifikant inverkan på individens tankar inför pensionen vid 

båda tillfällena i regressionsanalyserna är åldersgrupp och inkomstnivå. En individ som tillhör en äldre 
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åldersgrupp, jämförelse mellan 40-49 år och 50-59 år eller 50-59 och 60-67 år, har cirka 2 procents 

större sannolikhet att också ha tankar inför pensionen (detta gäller för båda frågetillfällena). Gällande 

inkomst kan resultatet tolkas som att om en individ är höginkomsttagare i jämförelse med en 

låginkomsttagare så ökar sannolikheten med 7,9 procent utifrån det första frågetillfället och 9,3 

procent utifrån det andra frågetillfället att individen också har tankar inför pensionen.  

Om variabeln tankar inför pensionen används som mått på individens pensionsplanering visar 

regressionsanalyserna att finansiell förmåga inte har en statistiskt signifikant inverkan på 

pensionsplaneringen. Resultatet tyder på att andra variabler, som använts som kontrollvariabler, har 

större inverkan och tar bort den finansiella förmågans positiva inverkan på pensionsplaneringen. Det 

tyder också på att andra faktorer som utelämnas i denna analys bör påverka pensionsplaneringen.  

Regressionsmodellerna med kontrollvariabler testas även för eventuell multikollineraritet och 

heteroskedasticitet. Testen för multikollinearitet ger VIF-värden strax över 1. Testen ger därmed inga 

tecken på multikollinearitet. BPG-testen för heteroskedasticitet ger värdena 13,18 för det första 

frågetillfället och 4,95 för det andra frågetillfället. På 5-procentsnivån är det kritiska chi-två värdet 

14,07. Det innebär således att testen inte visar tecken på att heteroskedasticitet existerar i modellerna 

på 5-procentsnivån, nollhypotesen om homoskedasticitet förkastas inte. När regressionsanalyser görs 

med robusta standardfel (inte presenterade här) visas också i princip identiska resultat. Testresultaten 

tyder därmed på att multikollinearitet och heteroskedasticitet inte existerar i modellerna och inte heller 

påverkar resultaten. 

I tabell 5 presenteras resultaten av regressionsanalyser för de båda frågetillfällena med privat 

pensionssparande som beroende variabel och finansiell förmåga som förklarande variabel. Därtill 

används också kontrollvariablerna kön, åldersgrupp, utbildningsnivå och inkomst. Resultaten från 

regressionsanalyserna visar att finansiell förmåga har en positiv och statistisk signifikant inverkan på 

privat pensionssparande. Resultatet kan tolkas som att om individen har finansiell förmåga ökar 

sannolikheten att individen också sparar privat inför pensionen med 5,3 procent utifrån första tillfället 

och med 9,3 procent utifrån andra tillfället. Resultatet tyder på en relativt låg men positiv inverkan av 

den finansiella förmågan på pensionsplaneringen. Andra variabler som visar sig ha en statistiskt 

signifikant inverkan på privat pensionssparande vid båda tillfällena i regressionsanalysen är kön, 

åldersgrupp och inkomstnivå. Om individen är man ökar sannolikheten med 6 procent utifrån det 

första frågetillfället och 6,8 procent utifrån det andra frågetillfället att individen också sparar privat. 

Att tillhöra en äldre åldersgrupp ökar sannolikheten att individen också sparar privat inför pensionen 

med cirka 9 procent. Att vara höginkomsttagare i jämförelse med låginkomsttagare ökar sannolikheten 

för privat pensionssparande med 8,9 procent utifrån det första frågetillfället och 6,7 procent utifrån det 

andra frågetillfället.  
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Regressionsmodellerna med kontrollvariabler i tabell 5 testas också för multikollinearitet och 

heteroskedasticitet. Testen för multikollinearitet ger VIF-värden strax över 1. De ger därmed inga 

tecken på att multikollinearitet existerar i modellerna. BPG-testen för heteroskedasticitet ger värdena 

2,97 för det första frågetillfället och 4,586 för det andra frågetillfället. På 5-procentsnivån är det 

kritiska chi-två värdet 14,07. Testen visar således inga tecken på att heteroskedasticitet existerar i 

modellerna då nollhypotesen om homoscedasticitet inte kan förkastas. När regressionsanalyser görs 

med robusta standardfel (inte presenterade här) visas också i princip identiska resultat. Testresultaten 

tyder därmed på att multikollinearitet och heteroskedasticitet inte existerar i modellerna och inte heller 

påverkar resultaten.  

Tabell 5. OLS-regression. Privat pensionssparande och finansiell förmåga 

                                                                  Tillfälle 1         Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga 0,085**  

(0,026) 

0,053**  

(0,026) 

0,125*** 

(0,026) 

0,093*** 

(0,027) 

Man   0,06**  

(0,027) 

 0,068** 

(0,027) 

Åldersgrupp   0,089***  

(0,017) 

 0,09*** 

(0,017) 

Utbildningsnivå   0,013  

(0,012) 

 0,028** 

(0,012) 

Höginkomsttagare   0,089**  

(0,029) 

 0,067** 

(0,03) 

Meddelar ej/vet ej inkomst   0,114***  

(0,043) 

 0,056 

(0,042) 

Konstant 0,365***  

(0,019) 

0,06  

(0,056) 

0,338*** 

(0,02) 

-0,014 

(0,056) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0,007 0,045 0,016 0,055 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1.  

Om variabeln privat pensionssparande används som mått på individens pensionsplanering visar 

regressionsanalyserna att variationen i individens finansiella förmåga har en statistiskt signifikant 

inverkan på pensionsplaneringen. Utifrån resultaten från regressionsanalyserna i tvärsnitt visar det sig 

att beroende på vilket mått som används för att mäta pensionsplanering, tankar inför pensionen eller 

privat pensionssparande, fås olika resultat. Finansiell förmåga visade sig inte påverka tankar inför 

pensionen men däremot privat pensionssparande. Om båda variablerna skulle används som mått på 

pensionsplanering skulle slutsatsen vara att den finansiella förmågan inte har inverkan på 

pensionsplanering.  

Om endast ett av måtten på pensionsplanering används påverkas slutsatsen om den finansiella 

förmågans inverkan av vilken variabel som används. I fall endast en av variablerna ska användas som 

mått bör det vara den som på bästa sätt mäter pensionsplaneringen.  Om en individ sparat privat inför 

pensionen skulle det kunna tolkas som en relativt tydlig och konkret planering eftersom den vidtagit 
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en tydlig handling som förberedelse inför pensionen. Individen bör således ha tänkt och planerat något 

inför pensionen eftersom den sparat inför detta. Om en individ har tänkt inför pensionen, och hur 

mycket, bör däremot kanske inte direkt likaställas med planering. Tankarna skulle likväl kunna handla 

om faktorer som oro eller ökande ålder. Tankar inför pensionen skulle med denna synvinkel inte 

nödvändigtvis inkludera konkret planering. Tankar inför pensionen är dock ett krav för vidare 

planering men själva tankarna inför pensionen kanske inte kan likaställas med planering.  Att tänka 

inför pensionen skulle däremot kunna ses som ett första steg mot att sedan börja planera och eventuellt 

också spara. Utifrån detta resonemang skulle privat pensionssparande ses som den variabel som bäst 

mäter individens pensionsplanering.  Om endast ett mått på pensionsplanering skulle användas eller 

föredras skulle det alltså vara det privata pensionssparandet. Det blir ett tydligare mått eftersom det 

mäter en konkret och tydlig handling. Mängden tankar inför pensionen är mer en tolkningsfråga från 

individ till individ vad tankarna innebär. Utifrån diskussionen kan resultatet därför tolkas som att 

finansiell förmåga har inverkan på individens pensionsplanering eftersom privat pensionssparande ses 

som det bättre måttet och den påverkas statistiskt signifikant av individens finansiella förmåga. 

Paneldata 

I tabell 6 redovisas två olika regressionsanalyser med first-differenced metoden, förändringen av 

tankar inför pensionen som beroende variabel och förändringen av finansiell förmåga som förklarande 

variabel samt förändringen av privat pensionssparande som beroende variabel och förändringen av 

finansiell förmåga som förklarande variabel. Resultatet från de två regressionsanalyserna visar att en 

förändring av finansiell förmåga varken kan förklara förändringen av privat pensionssparande eller 

förändringen av tankar inför pensionen. Koefficienterna för variabeln förändring av finansiell förmåga 

är mycket små och dessutom är de inte statistiskt signifikanta i någon av regressionsanalyserna. När 

förändringen av tankar inför pensionen är beroende variabel är koefficienten 0,015 och när 

förändringen av privat pensionssparande är beroende variabel är koefficienten 0,031. Det tolkas som 

att en positiv förändring i finansiell förmåga hos en individ ökar sannolikheten med 1,5 procent att 

individen också börjar tänka inför pensionen samt att en positiv förändring i finansiell förmåga ökar 

sannolikheten att individen börjar pensionsspara med 3,1 procent. Observera att koefficienterna inte är 

statistiskt signifikanta.  

Tabell 6. OLS- regression. Förändring i pensionsplanering och finansiell förmåga 

 Förändring i tankar inför 

pensionen 

Förändring i privat 

pensionssparande 

Förändring i finansiell förmåga 0,015 

(0,026) 

0,031  

(0,021) 

Konstant – 0,023* 

(0,013) 

– 0,001 

(0,011) 

Observationer  1413 1413 

R
2  0 0,002 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 
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4. Diskussion och slutsatser  

Resultatet från de tidigare presenterade regressionsanalyserna visar att finansiell förmåga har en 

statistiskt signifikant inverkan på pensionsplanering (privat pensionssparande) när sambandet studeras 

i tvärsnitt. När sambandet studeras över tid med first-differenced metoden visar resultatet däremot att 

en förändring i den finansiella förmågan inte har en statistiskt signifikant inverkan på individens 

pensionsplanering, varken privat pensionssparande eller tankar inför pensionen. En slutsats utifrån 

resultatet från regressionsanalyserna i tvärsnitt är att en person med finansiell förmåga tenderar att 

planera mer inför pensionen än en person som inte har finansiell förmåga. En kausal slutsats, att 

individens finansiella förmåga påverkar pensionsplaneringen, kan däremot vara felaktig eftersom de 

individer med finansiell förmåga kan ha andra icke uppmätta egenskaper som är det som i själva 

verket påverkar pensionsplaneringen. En slutsats med utgångspunkt i resultatet från 

regressionsanalyserna med first-differenced metoden är att en individ inte tenderar att förändra sin 

pensionsplanering om den får finansiell förmåga. Denna slutsats och en kausal tolkning utifrån den 

blir mer tillförlitligt eftersom metoden har tagit hänsyn till alla icke observerade tidskonstanta effekter 

som kan ha inverkan. Uppsatsens resultat ger därmed inte stöd för att det existerar ett kausalt samband 

mellan individens finansiella förmåga och pensionsplanering.  

Att finansiell förmåga visar sig ha en inverkan på individens pensionsplanering i tvärsnitt och inte 

över tid skulle kunna härledas till den ovanstående tolkningen, att tvärsnittsanalysens resultat 

påverkats av en icke uppmätt och tidskonstant effekt. Det skulle då tyda på att en egenskap som är 

sammankopplad med den finansiella förmågan är den faktor som påverkar pensionsplaneringen och är 

det som leder till att ett samband visar sig existera i tvärsnitt. När denna fasta effekt differentieras med 

first-differenced metoden visas sedan inget samband. Detta skulle vara en möjlig förklaring till 

resultatet som denna uppsats erhållit. Det följer även den tanken som Gustman m.fl. (2010) diskuterar 

i sin studie kring relationen mellan kognitiv förmåga och förmögenhet och hur den påverkar 

individens förmögenhetsackumulering inför pensionen. Gustman m.fl. (2010) menar att relationen 

mellan kognition och förmögenhet kan återspegla någonting annat, till exempel en icke uppmätt 

egenskap. Resultatet att de med en större kognition till exempel har lättare att förstå risk, bedöma 

behovet av pensionssparande och därtill på bästa sätt ackumulera ett pensionssparande härleds till en 

icke uppmätt egenskap som är sammankopplad med individens kognition. 

Om resultaten från andra mer liknande studier däremot också tas i beaktande tenderar förklaringen inte 

att vara lika hållbar. De andra studierna som undersökt finansiell förmåga och pensionsplanering i 

andra länder och som använt frågorna från HRS 2004 som mått på individens pensionsplanering får ett 

annat resultat. Både IV-metoden och regressionsanalyser med fasta effekter, som beskrivs komma 

ifrån problemet med utelämnade variabler, har använts och studierna har fått stöd för att ett kausalt 

samband mellan finansiell förmåga och pensionsplanering existerar. Om relationen mellan finansiell 

förmåga och pensionsplanering är densamma i ett internationellt perspektiv kan därmed slutsatsen om 
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en annan inverkande variabel mer eller mindre förkastas (under förutsättningen att de tidigare 

studiernas resultat är korrekt). I Nederländerna, där paneldata också använts, tyder resultatet på ett 

kausalt samband där regressionsanalysen med fasta effekter visar att för varje ytterligare rätt svar på 

frågorna om finansiell förmåga så ökar sannolikheten att individen också planerar inför pensionen med 

5,73 procent (Alessie m.fl. 2011). När IV-metoden används i studierna i Nederländerna, USA, 

Tyskland, Italien och Japan ger även deras resultat stöd för ett kausalt samband mellan finansiell 

förmåga och pensionsplanering där ett ytterligare rätt svar på frågorna kring finansiell förmåga leder 

till ungefär mellan 14-22 procents större sannolikhet att individen planerar inför pensionen (Alessie 

m.fl. 2011; Lusardi och Mitchell 2011b; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Fornero och Monticone 

2011, Sekita 2011). Trots att vissa instrumentvariabler som används i dessa studier skulle kunna 

ifrågasättas något för dess giltighet och att de endast påverkar den förklarande variabeln visar samtliga 

studier ändå samma resultat. Det stärker stödet för att relationen mellan finansiell förmåga och 

pensionsplanering verkligen är kausal. 

Om resultaten i de tidigare studierna är giltiga och om ett kausalt samband mellan finansiell förmåga 

och pensionsplanering finns, i alla fall i de länderna, väcker uppsatsens resultat frågor om varför det 

inte kunnat urskiljas på samma sätt i detta fall. Det kan tänkas finnas en mängd olika orsaker och 

faktorer som spelat in och påverkat uppsatsens resultat. En faktor som kan tänkas ha påverkat 

resultatet är måttet som använts för att skatta den finansiella förmågan hos respondenterna. I andra 

studier har generellt sett tre frågor använts för att mäta finansiell förmåga (de som skapats för HRS 

2004). De tre frågorna behandlar kunskap om ränta, inflation och riskspridning. I detta fall används 

endast frågan om ränta som mått på finansiell förmåga vilket skulle kunna påverka resultaten. I den 

deskriptiva delen av uppsatsen beskrivs dock den finansiella förmågan (kunskap om ränta) vara lägre 

bland kvinnor, de med lägre utbildning och låginkomsttagare.  I USA, Italien, Tyskland, 

Nederländerna, Sverige och Japan har studier funnit att den finansiella förmågan bland annat är lägre 

bland kvinnor och de med låg utbildningsnivå (Lusardi och Mitchell 2011b; Fornero och Monticone 

2011; Bucher-Koenen och Lusardi 2011; Alessie m.fl. 2011; Almenberg och Säve-Söderbergh 2011; 

Sekita 2011). Trenden gällande den finansiella förmågan i uppsatsens datamaterial är därmed mycket 

överensstämmande med vad mönster från tidigare studier visar. Likheten med tidigare studiers 

mönster kring den finansiella förmågan ger visst stöd för att användandet av endast kunskap om ränta 

som mått på finansiell förmåga bör ge liknande resultat som att använda alla tre frågorna för att skatta 

den finansiella förmågan.  

Å andra sidan, även om vissa mönster hos de olika skattningarna av finansiell förmåga är 

överensstämmande så kan däremot storleken på måttet av den finansiella förmågan påverkas av att 

endast en fråga används. Används istället tre frågor är det möjligt att urskilja nivåer av den finansiella 

förmågan (hur många rätt svar som fås) och det är möjligt att resultatet påverkas av detta. De tre 
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frågorna mäter också olika kunskaper och att bara använda en fråga leder till att de andra eventuella 

kunskaperna som en individ har inte tas i beaktande. En ytterligare aspekt gällande storleken på 

skattningen av den finansiella förmågan är att frågan om ränta som använts i detta fall har ett öppet 

svar, den ursprungliga frågan hade kategorisvar. När inte kategorisvar finns blir frågan svårare för 

respondenterna vilket också kan tänkas påverka storleken på måttet. Att endast använda frågan kring 

kunskap om ränta som skattning på respondentens finansiella förmåga och dessutom en svårare variant 

av frågan kan tänkas leda till att storleken på måttet, skattningen av den finansiella förmåga, blir 

mindre än vad den ”egentligen borde vara”. I sin tur skulle det därmed kunna tänkas leda till att ingen 

statistiskt signifikant inverkan fås i jämförelse med andra studier. Detta skulle också kunna tänkas få 

en ännu större effekt om de tre frågorna som generellt sett använts för att mäta den finansiella 

förmågan underskattar den verkliga finansiella förmågan och därmed också effekten som den har på 

individens pensionsplanering. 

En jämförelse mellan resultaten från regressionsanalyserna i tvärsnitt mellan de andra studierna och 

denna uppsats visar att i Tyskland, USA, Japan och Italien leder ett ytterligare rätt svar på frågorna om 

finansiell förmåga till en 3-4 procents högre sannolikhet att individen planerar för pensionen (Bucher-

Koenen och Lusardi 2011; Lusardi och Mitchell 2011b; Sekita 2011; Fornero och Monticone 2011). 

Uppsatsens resultat visar att om individen har finansiell förmåga har den 5,3 procent utifrån första 

tillfället och 9,3 procent utifrån andra tillfället större sannolikhet att planera inför pensionen. 

Skattningen av den finansiella förmågans inverkan kan därmed ses som lite lägre i detta fall i 

jämförelse med de andra studierna. Rätt svar på alla frågor skulle generera 9-12 procent större 

sannolikhet att pensionsplanera utifrån de andra studierna jämfört med någonstans mellan 5,3 och 9,3 

procent utifrån denna uppsats.   

En ytterligare faktor som kan tänkas påverka resultatet är om datamaterialet har för lite variation för 

att kunna mäta en statistiskt signifikant inverkan av en förändring i den finansiella förmågan gällande 

pensionsplanering. Det är relativt kort tid mellan de olika frågetillfällena och på den tiden kanske det 

inte har hänt tillräckligt mycket kunskapsmässigt gällande den finansiella förmågan. Det skulle kunna 

förklara varför finansiell förmåga har en statistiskt signifikant inverkan på pensionsplanering (i form 

av privat pensionssparande) när sambandet studeras i tvärsnitt men inte när sambandet studeras över 

tid. Samtidigt bör medvetenheten finnas att andra orsaker till att finansiell förmåga har inverkan på 

pensionsplanering i tvärsnitt men inte när de studeras över tid är t.ex. utelämnandet av viktiga 

variabler. 

Trots att det går att finna flertalet faktorer som kan tänkas påverka resultatets karaktär så är det också 

möjligt att det inte finns ett starkt kausalt samband mellan individens finansiella förmåga och 

pensionsplanering, i alla fall inte i Norge för populationen mellan 40-67 år.  Exempelvis kanske 

pensionssystemets uppbyggnad har en inverkan och påverkar hur mycket individen själv bör planera 
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och spara på egen hand. Om pensionssystemet, trots omvandlingen som skett, är tillräckligt 

fördelaktigt och generöst krävs det inte mycket från individen själv i form av sparande och planering 

för att agera på ett optimalt sätt. Om endast ett väldigt litet sparande eller planering behövs, då 

pensionssystemet ”sköter resten”, skulle det kunna påverka sambandet och leda till att inget eller 

endast ett mycket svagt samband urskiljs mellan variablerna. Den svenska studien urskilde ett svagare 

samband mellan finansiell förmåga och pensionsplanering än andra länder, det härledde författarna till 

det svenska pensionssystemet och att det kan tänkas resultera i att mindre vikt läggs vid individens 

finansiella förmåga (Almenberg och Säve-Söderbergh 2011). Skillnaderna i olika länders 

pensionssystem, till exempel olika grad av individhantering eller information och kunskapsspridning 

till befolkningen, skulle därmed kunna vara en rimlig förklaring till varför andra studier fått ett annat 

resultat. De olika systemen skulle i och med det kunna leda till att olika stor vikt läggs vid individens 

finansiella förmåga, precis som den tanken som Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) diskuterar.  

Utifrån den deskriptiva presentationen i uppsatsen kan det tolkas som att inte särskilt många 

respondenter verkar pensionsplanera, varken tänka särskilt mycket inför pensionen eller spara inför 

den. Till exempel anger runt hälften av respondenterna att de inte sparat privat inför pensionen vid 

något av frågetillfällena. Utifrån detta resultat kan det tolkas som att individer inte verkar följa det som 

de ekonomiska modellerna utgår från att de ska göra gällande till exempel framåtblickande och 

planering för att få optimal konsumtion och sparande under livet. Frågan är om detta beror på att de 

inte har de verktyg som krävs, det vill säga de har inte finansiell förmåga, eller om det snarare är andra 

faktorer som spelar in. Att ha eller inte ha finansiell förmåga, utifrån denna uppsats kategorisering, 

verkar i alla fall inte kunna förklara om individen pensionsplanerar eller inte. Som tidigare nämnts så 

kan till exempel uppsatsens mått på finansiell förmåga eller pensionssystemet tänkas ha en inverkan 

och leda till detta. Andra faktorer skulle exempelvis kunna vara att beslutsmekanismen bakom 

pensionsplanering och pensionssparande ser annorlunda ut än vad modellerna förutsätter. Kanske är 

det inte enbart en finansiell förmåga som krävs utan också någonting annat. Att ha eller inte ha 

finansiell förmåga, utifrån de skattningarna som görs, kanske inte är tillräckligt. 

Resultatet från uppsatsen ger inte någon ytterligare stark klarhet kring hur sambandet mellan finansiell 

förmåga och pensionsplanering verkligen ser ut. Inga ytterligare svar fås gällande hur mekanismen 

bakom sambandet fungerar och om en ökning av den finansiella förmågan resulterar i att individen 

också förändrar sin pensionsplanering. Resultatet från denna uppsats tyder inte på det men resultatet 

kan ha påverkats av flertalet tidigare nämnda faktorer. Endast studien i Nederländerna visar på att 

individen också tenderar att förändra sin pensionsplanering om den finansiella förmågan ändras, ingen 

av de andra tidigare utförda studierna har undersökt sambandet över tid (även om deras resultat utifrån 

metoder med tvärsnitt tyder på att så skulle vara fallet). Studien i Nederländerna tyder också på en 

relativt liten inverkan av den finansiella förmågan på pensionsplaneringen (om skattningen är korrekt). 
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Studien av Gustman m.fl. (2010) nämner att sambandet mellan kognition och förmögenhet inte ska tas 

som bevis för att en ökning av den finansiella förmågan kommer att öka förmögenheten hos hushållen 

när de pensionerar sig. Detta skulle kunna tolkas som att bara för att individen får en ökad finansiell 

förmåga kanske den ändå inte kommer förändra sitt beteende och sparande också. Gustman m.fl. 

(2010) menar också att olika former av finansiell utbildning för att öka räknefärdighet eller finansiell 

förmåga inte med säkerhet verkligen kommer leda till att individen får lämpliga sparvanor och tar 

lämpliga beslut när risk är inblandat. Även när denna studies resultat tas i beaktande fås inga 

ytterligare svar på frågorna utan det leder snarare till ytterligare stöd för att en ökning av individens 

finansiella förmåga kanske inte är en avgörande faktor för att pensionsplaneringen också kommer 

förändras.   

Om individers pensionsplanering generellt sett tenderar att vara för låg och om en önskan finns att öka 

den är det utifrån denna uppsats resultat inte självklart vilken åtgärd som bör utföras. Uppsatsen ger 

inget stöd för att en förändring av individens finansiella förmåga också kommer påverka 

pensionsplaneringen. Kanske är relationen mellan dessa variabler mer komplicerad eller så är det som 

tidigare studier visar (främst från tvärsnittsanalyser) att det existerar ett relativt starkt och positivt 

kausalt samband mellan finansiell förmåga och pensionsplanering. Att en förändring av den finansiella 

förmågan också skulle resultera i att pensionsplaneringen förändras. Det är endast möjligt att spekulera 

men med utgångspunkt i uppsatsens resultat visar inte att det måste vara så. Resultatet kan dock ha 

påverkats av flera felkällor som inte existerat på samma sätt i de tidigare studierna relaterat till måttet 

på finansiell förmåga och att det norska pensionssystemet, trots en omvandling, kanske är ”tillräckligt” 

generöst ändå. Vad som bör göras för att öka individers pensionsplanering är inte självklart. Beroende 

på respektive lands pensionssystem kanske olika åtgärder är mer passande och mer 

resultatgenererande än andra. För att få fler svar och med ännu större säkerhet uttala sig om sambandet 

och mekanismen mellan finansiell förmåga och pensionsplanering samt hur det eventuellt kan 

påverkas skulle det vara lämpligt att fler studier över tid utförs. Särskilt i något av de länder som visat 

på ett kausalt samband utifrån tvärsnittsanalyser.   
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Appendix 

Tabell A1. Förteckning över variabler 

Variabel Förklaring 

Tankar inför pensionen 

Representerar respondentens tankar inför pensionen och antar 

värden mellan 1-4. 1 står för väldigt lite tankar, 2 för lite 

tankar, 3 för en del tankar och 4 för mycket tankar.  

Till regressionsanalyserna har en dummyvariabel skapats. 

Variabeln antar värdet 1 om respondenten har en del eller 

mycket tankar, variabeln antar värdet 0 om respondenten har 

väldigt lite eller lite tankar. Den alternativa kategoriseringen 

av variabeln antar värdet 1 om respondenten har lite, en del 

eller mycket tankar och variabeln antar värdet 0 om 

respondenten har väldigt lite tankar. 

Förändring i tankar inför pensionen 

Utgår från dummyvariabeln som skapats av den ursprungliga 

variabeln tankar inför pensionen. Anger skillnaden i 

respondentens svar mellan frågetillfällena. Variabeln antar 

värden mellan (-1) -1. Värdet 1 om en positiv förändring skett, 

om respondenten inte tänkt vid det första tillfället men vid det 

andra. Värdet 0 om ingen förändring skett. Värdet -1 om en 

negativ förändring skett, om respondenten tänkt vid det första 

tillfället men inte tänkt vid det andra tillfället. 

Privat pensionssparande 

Representerar respondentens privata pensionssparande. Antar 

värdet 1 om respondenten sparat privat och värdet 0 om 

respondenten inte sparat privat inför pensionen. 

Förändring i privat pensionssparande 

Utgår från variabeln privat pensionssparande och anger 

skillnaden i respondentens svar mellan frågetillfällena. Den 

antar värden mellan (-1) -1. 1 om en positiv förändring skett, 

om respondenten inte sparat vid det första tillfället men vid 

det andra. Värdet 0 om ingen förändring skett. Värdet -1 om 

en negativ förändring skett, om respondenten sparat vid det 

första tillfället men inte vid det andra. 

Finansiell förmåga 

Representerar respondentens finansiella förmåga. Antar värdet 

1 om respondenten har finansiell förmåga (svarat rätt på ränte-

frågan, 242 NOK) och antar värdet 0 om respondenten inte 

har finansiell förmåga.  

Det bredare måttet på variabeln antar samma värden som den 

ursprungliga men kategoriserar de som svarat mellan 240-242 

NOK på frågan om ränta till att ha finansiell förmåga.   

Förändring i finansiell förmåga 

Utgår från variabeln finansiell förmåga och den ursprungliga 

indelningen. Variabeln anger skillnaden i respondentens svar 

mellan frågetillfällena. Antar värden mellan (-1) -1. 1 vid en 

positiv förändring, respondenten hade inte finansiell förmåga 

vid det första tillfället men vid det andra. 0 om ingen 

förändring skett. -1 vid en negativ förändring, respondenten 

hade finansiell förmåga vid första men inte vid andra tillfället. 
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Variabel Förklaring 

Man 
Variabeln representerar respondentens kön. Antar värdet 1 för 

män och värdet 0 för kvinnor.  

Åldersgrupp 

Representerar respondentens åldersgrupp. Variabeln antar 

värden mellan 1-3. 1 om individen är mellan 40-49 år, 2 om 

individen är mellan 50-59 år samt 3 om individen är 60-67 år.  

Utbildningsnivå 

Representerar respondentens högsta avslutade utbildning. Den 

antar värden mellan 1-7. Värdet 1 motsvarar ej avslutad 

grundskola, 2 motsvarar grundskola, 3 motsvarar gymnasium, 

4 motsvarar högskola/universitet under mindre än 3 år, 5 

motsvarar kandidatexamen, 6 motsvarar masterexamen och 

värdet 7 motsvarar doktorsnivå.  

Höginkomsttagare 

Representerar respondentens inkomstnivå. Variabeln antar 

värdet 1 om individen är höginkomsttagare och har angett en 

årsinkomst över 400 000 NOK, antar annars värdet 0. 

Vet ej/meddelar ej inkomst 

Variabeln representerar de respondenter som inte vet eller vill 

meddela sin inkomstnivå. Variabeln antar värdet 1 om 

årsinkomst ej angivits, om årsinkomst angivits antar variabeln 

värdet 0.  
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Tabell A2. Logistisk regression: Pensionsplanering och finansiell förmåga 

                    Tankar inför pensionen Privat pensionssparande 

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 

Finansiell förmåga – 0,069 – 0,12 0,227** 0,402*** 

Man 0,207* 0,039 0,26** 0,302** 

Åldersgrupp 0,877*** 0,866*** 0,38*** 0,389*** 

Utbildningsnivå 0,127** 0,079 0,055 0,132** 

Höginkomsttagare 0,356*** 0,416*** 0,391*** 0,287** 

Meddelar ej/vet ej inkomst 0,137 – 0,148 0,498*** 0,242 

Konstant – 2,197*** – 1,97*** – 1,887*** – 2,257 

Observationer 1413 1413 1413 1413 
Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

 

I ovanstående tabell A2 redovisas resultatet från logistiska regressionsanalyser med samma variabler 

som de som ursprungligen använts i uppsatsen. Resultatet från regressionsanalyserna visar att 

riktningen och den eventuella statistiska signifikansen för koefficienterna gällande variabeln finansiell 

förmåga är överensstämmande med resultaten från regressionsanalyserna med OLS-metoden. 

Individens finansiella förmåga har ingen statistisk signifikant inverkan på tankar inför pensionen, 

dessutom är koefficienten negativ. Den finansiella förmågan visar sig också ha en positiv och statistisk 

signifikant inverkan på individens privata pensionssparande. Användandet av denna modell skulle 

således leda fram till samma tolkning och slutsats som den som erhålls med OLS-metoden.  
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Tabell A3. OLS-regression: Tankar inför pensionen (ursprunglig variabel) och finansiell förmåga 

                                                                 Tillfälle 1          Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga 0,071 

(0,045) 

– 0,031 

(0,043) 

0,031 

(0,046) 

– 0,049 

(0,044) 

Man  0,068 

(0,045) 

 – 0,001 

(0,049) 

Åldersgrupp  0,346*** 

(0,028) 

 0,373*** 

(0,03) 

Utbildningsnivå  0,06*** 

(0,02) 

 0,053*** 

(0,022) 

Höginkomsttagare  0,166*** 

(0,048) 

 0,189*** 

(0,049) 

Meddelar ej/vet ej inkomst  0,025 

(0,07) 

 – 0,051 

(0,07) 

Konstant 2,553*** 

(0,032) 

1,556*** 

(0,09) 

2,533*** 

(0,035) 

1,539*** 

(0,092) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0,002 0,13 0 0,135 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

I ovanstående regressionsanalyser i tabell A3 används den ursprungliga variabeln tankar inför 

pensionen som beroende variabel. Det vill säga en variabel som antar värden från 1-4. Resultatet visar, 

precis som resultatet som fås med dummyvariabeln i de ursprungliga regressionerna, att finansiell 

förmåga inte har en statistiskt signifikant inverkan på tankar inför pensionen.  
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Tabell A4. OLS- regression: Förändring i tankar inför pensionen (ursprunglig variabel) och 
finansiell förmåga 

 Förändring i tankar inför pensionen 

Förändring i finansiell förmåga 0,035 

(0,041) 
Konstant – 0,041 

(0,021) 
Observationer  1413 
R

2  0,001 
Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

Tabell A4 visar resultatet från en regressionsanalys med first-differenced metoden när den 

ursprungliga variabeln tankar inför pensionen används som beroende variabel. Resultatet visar att en 

förändring av den finansiella förmågan inte har en inverkan på en förändring av tankar inför 

pensionen. Det är samma resultat som urskiljs när dummyvariabeln tankar inför pensionen används i 

de ursprungliga regressionerna. 
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Tabell A5. OLS-regression: Tankar inför pensionen (alternativ kategorisering) och finansiell 
förmåga  

                                                                 Tillfälle 1          Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga 0,014 

(0,016) 

– 0,005 

(0,017) 

0,011 

(0,017) 

– 0,011 

(0,018) 

Man  0,003 

(0,017) 

 – 0,029 

(0,018) 

Åldersgrupp  0,037*** 

(0,011) 

 0,058*** 

(0,011) 

Utbildningsnivå  0,01 

(0,008) 

 0,024*** 

(0,008) 

Höginkomsttagare  0,061*** 

(0,019) 

 0,063*** 

(0,02) 

Meddelar ej/vet ej inkomst  – 0,008 

(0,027) 

 – 0,015 

(0,028) 

Konstant 0,887*** 

(0,012) 

0,754*** 

(0,035) 

0,875*** 

(0,013) 

0,668*** 

(0,037) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0,001 0,022 0 0,038 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

I ovanstående regressionsanalyser i tabell A5 används den alternativa kategoriseringen av 

dummyvariabeln tankar inför pensionen som beroende variabel. Resultatet från dessa 

regressionsanalyser visar, precis som resultatet som fås med dummyvariabeln i de ursprungliga 

regressionerna, att finansiell förmåga inte har en statistiskt signifikant inverkan på tankar inför 

pensionen.  
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Tabell A6. OLS- regression: Förändring i tankar inför pensionen (alternativ kategorisering) och 
finansiell förmåga 

 Förändring i tankar inför pensionen 

Förändring i finansiell förmåga 0,035 

(0,041) 

Konstant – 0,041* 

(0,021) 

Observationer  1413 

R
2  0,001 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

Tabell A6 visar resultatet från en regressionsanalys med first-differenced metoden när den alternativa 

kategoriseringen av dummyvariabeln tankar inför pensionen används. Resultatet visar att en 

förändring av den finansiella förmågan inte har en inverkan på en förändring av tankar inför 

pensionen. Det är samma resultat som urskiljs med dummyvariabeln i den ursprungliga regressionen. 
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Tabell A7. OLS-regression: Tankar inför pensionen och finansiell förmåga (bredare mått) 

                                                                 Tillfälle 1          Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga – 0,006 

(0,028) 

– 0,044* 

(0,027) 

– 0,00002 

(0,029) 

– 0,033 

(0,028) 

Man  0,045* 

(0,026) 

 0,009 

(0,027) 

Åldersgrupp  0,199*** 

(0,017) 

 0,199*** 

(0,017) 

Utbildningsnivå  0,028** 

(0,012) 

 0,017 

(0,012) 

Höginkomsttagare  0,08*** 

(0,028) 

 0,092*** 

(0,029) 

Meddelar ej/vet ej inkomst  0,028 

(0,042) 

 – 0,032 

(0,041) 

Konstant 0,576*** 

(0,023) 

0,026 

(0,055) 

0,549*** 

(0,024) 

0,059 

(0,056) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0 0,118 0 0,109 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1.  

I ovanstående regressionsanalyser i tabell A7 används ett bredare mått på variabeln finansiell förmåga. 

Gällande variabeln tankar inför pensionen används samma dummyvariabel som i de ursprungliga 

regressionerna i uppsatsen. Resultatet från dessa regressionsanalyser skiljer sig något från de resultat 

som redovisas i uppsatsen. Koefficienten är negativ för alla regressioner, så väl med som utan 

kontrollvariabler. I regressionsanalysen som används i uppsatsen är koefficienterna endast negativa 

när kontrollvariabler tas med. En ytterligare skillnad är att koefficienten för finansiell förmåga är 

statistiskt signifikant i modellen med kontrollvariabler för tillfälle 1 (det vill säga gällande regression 2 

i tabell A7). En slutlig tolkning hade dock troligtvis inte skiljt sig särskilt mycket åt eftersom 

koefficienten inte är statistiskt signifikant vid båda tillfällena och fler resultat tas i beaktande. 
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Tabell A8. OLS-regression: Privat pensionssparande och finansiell förmåga (bredare mått) 

                                                                  Tillfälle 1         Tillfälle 2 

 1 2 3 4 

Finansiell förmåga 0,061** 

(0,028) 

0,039 

(0,028) 

0,087*** 

(0,028) 

0,058** 

(0,028) 

Man  0,064** 

(0,027) 

 0,074*** 

(0,027) 

Åldersgrupp  0,089*** 

(0,017) 

 0,09*** 

(0,017) 

Utbildningsnivå  0,015 

(0,012) 

 0,034*** 

(0,012) 

Höginkomsttagare  0,092*** 

(0,029) 

 0,071** 

(0,03) 

Meddelar ej/vet ej inkomst  0,113*** 

(0,043) 

 0,05 

(0,042) 

Konstant 0,37*** 

(0,023) 

0,05 

(0,057) 

0,35*** 

(0,023) 

– 0,027 

(0,057) 

Observationer 1413 1413 1413 1413 

R
2
 0,003 0,044 0,007 0,05 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1.  

I ovanstående regressionsanalyser i tabell A8 används ett bredare mått på variabeln finansiell förmåga. 

Resultatet från dessa regressionsanalyser skiljer sig något från de resultat som redovisas i uppsatsen. 

Koefficienten finansiell förmåga är inte statiskt signifikant för regressionen med kontrollvariabler för 

tillfälle 1 (det vill säga regression 2 i tabell A8). En tolkning gällande sambandet i tvärsnitt hade 

troligtvis skiljt sig åt eftersom koefficienten i detta fall inte är signifikant vid båda tillfällena när 

kontrollvariabler används. För uppsatsens slutliga resultat och tolkning skulle detta dock inte påverka 

eftersom resultaten från regressionsanalyserna med first-differenced metoden också tas i beaktande. 
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Tabell A9. OLS- regression: Förändring i pensionsplanering och finansiell förmåga (bredare 
mått) 

 Förändring i tankar inför 

pensionen 

Förändring i privat 

pensionssparande 

Förändring i finansiell förmåga – 0,001 

(0,023) 

0,02 

(0,019) 

Konstant – 0,023* 

(0,013) 

0 

(0,011) 

Observationer  1413 1413 

R
2  0 0,001 

Standardavvikelse anges inom parentes. Teckenförklaring:*** p ≤ 0,01, **p ≤ 0,05, *p≤ 0, 1. 

Tabell A9 visar resultatet från en regressionsanalys med first-differenced metoden när det bredare 

måttet på finansiell förmåga används. Gällande variabeln tankar inför pensionen används samma 

dummyvariabel som i de ursprungliga regressionerna i uppsatsen. Resultatet visar, precis som det 

ursprungliga resultatet i uppsatsen med det andra måttet på finansiell förmåga, att en förändring av den 

finansiella förmågan inte har en statistisk signifikant inverkan på en förändring av tankar inför 

pensionen eller privat pensionssparande. Det som skiljer sig åt, men inte har en särskilt stor påverkan 

på det slutliga resultatet och tolkningen, är att koefficienten för variabeln förändring i finansiell 

förmåga är negativ. Det är den inte om det ursprungliga måttet på finansiell förmåga används. 

Eftersom koefficienten inte är statistisk signifikant och därtill väldigt liten har det ingen större 

inverkan på uppsatsens slutliga resultat och tolkning. Användandet av det bredare måttet på finansiell 

förmåga skulle således inte påverka uppsatsens slutsats.   


