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Även om författarna har ansvaret för uppsatsen i sin helhet är den en kollektiv produkt som inte 
hade kunnat bli till utan inspiration, vägledning samt de medverkande respondenterna. 
 
Vi vill därför rikta ett tack till: 
 
Samtliga respondenter som tog sig tid att bidra med sina svar och åsikter som ligger till grund för 
denna uppsats.  
 
Vår handledare Rickard Olsson som under arbetets gång visat stort engagemang och kommit 
med värdefulla synpunkter.  
 
Vi vill även tacka de vänner och studiekamrater som bidragit med tips, rekommendationer och 
givande diskussioner.  
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Sammanfattning 

Det reformerade pensionssystemet som infördes på 90-talet består av tre delar; den allmänna 
pensionen, tjänstepension samt eventuellt privat pensionssparande. Till den allmänna pensionen 
avsätts 18,5 procent av individens inkomst varje år. 2,5 procent av dessa går till premiepensionen 
där individen själv väljer i vilka fonder de ska placeras. Det finns cirka 790 fonder att välja 
mellan i systemet. Om individen inte själv gör ett eget val placeras dennes premiepension i 
premiesparfonden vilken förvaltas av sjunde AP-fonden.  
 
Tidigare undersökningar har visat att engagemanget i premiepensionen är lågt. Det är relativt få 
individer som själv väljer i vilka fonder deras premiepension ska placeras. Undersökningarna har 
också visat att allmänhetens kunskaper om premiepensionssystemet som helhet är låga. PPM har 
bland annat till uppgift att informera allmänheten i frågor gällande premiepensionen och skapa 
engagemang samt kunskap bland spararna. Det är då av intresse att undersöka denna 
informationsverksamhet och engagemanget hos spararna. Uppsatsen syftar därmed till att utröna 
om aktiviteten i fondplaceringar skiljer sig mellan två grupper som är verksamma inom helt 
skilda yrkesområden, studera hur tillfredsställande PPM:s informationsverksamhet är utifrån hur 
de två undersökningsgrupperna upplever den samt få förståelse för vilken kunskap de båda 
grupperna anser sig ha och från vilka informationskällor kunskapen kommer.  
 
Genom att jämföra två grupper inom olika verksamhetsområden; anställda på ett 
tillverkningsföretag i Umeå och anställda vid Umeå Universitet på institutioner med ekonomisk 
inriktning undersöktes engagemanget hos de undersökta grupperna samt deras uppfattning kring 
PPM:s informationsverksamhet. Genom att utgå från teorier kring beslutsfattande och 
information genomfördes med hjälp av en enkätstudie den kvantitativa undersökningen som 
ligger till grund för denna uppsats. Utifrån de valda teorierna och med hjälp av statistiska verktyg 
analyserades enkätsvaren.  
 
Ett flertal av våra respondenter ser systemet som onödigt komplicerat och osäkert. Det upplevs 
också som att ett för stort ansvar läggs på den enskilda individen att själv förvalta sin 
premiepension efter bästa förmåga då kunskaperna för att kunna göra detta på ett optimalt sätt är 
varierande.  
 
Undersökningen visar att det finns skillnader mellan grupperna vad gäller upplevd 
informationsnivå och engagemang i premiepensionen. Aktiviteten det vill säga huruvida 
respondenterna själva valt fonder för sin premiepension är högre bland de anställda vid Umeå 
Universitets ekonomiinstitutioner än bland de på tillverkningsföretaget. Vad gäller den upplevda 
informationsnivån är den i genomsnitt lägre bland anställda på tillverkningsföretaget än anställda 
vid Umeå Universitet med ekonomisk inriktning. 
 
Det visade sig att PPM till viss del inte lyckats med att nå upp till sina uppsatta mål för 
informationsverksamheten för de undersökta populationerna. Detta eftersom en stor del av 
respondenterna inte ansåg sig vara tillräckligt informerade om premiepensionen. Det framgick 
även att flertalet av dem som upplever sig ha en högre informationsnivå i stor utsträckning fått 
sin kunskap från andra källor än PPM.  
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Introduktion 
 
I detta inledande kapitel ges en disposition av uppsatsen samt en beskrivning av bakgrunden 
till problemet och studiens syfte. Vi ger en beskrivning av vårt resonemang kring ämnesval 
och tidigare forskning för att påvisa studiens relevans. Vi kommer också att redogöra för 
nödvändiga avgränsningar. 

 

1.1 Inledning 

Pensionsreformen1 som genomfördes på 90-talet innebar en hel del förändringar för 
pensionsspararna. Från ett förhållandevis säkert system har Sverige övergått till ett relativt 
komplicerat pensionssystem där numera individen själv har ansvar för placeringen och således 
utvecklingen på en del av den framtida pensionen2. Det svenska pensionssystemet består nu 
av tre huvuddelar; den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt eventuellt privat 
pensionssparande. Till den allmänna pensionen avsätts 18,5 procent av individens inkomst 
varje år. 16 procent av dessa går till inkomstpensionen där värdet på pensionen följer 
inkomstutvecklingen i Sverige. Resterande 2,5 procent går till premiepensionen och placeras i 
de fonder individen själv väljer.  
 
År 2000 var första gången pensionsspararna hade möjlighet att välja i vilka fonder de ville 
placera sin premiepension. Vid detta första tillfälle år 2000 gjorde 67 procent av 
pensionsspararna ett aktivt val. Detta ansågs vara ett högt deltagande. Trots att många initialt 
gjorde ett aktivt val har det visat sig att pensionsspararna sedan inte gjort några fondbyten 
utan låtit pengarna stå kvar i de först valda fonderna. Undersökningar visar att allmänheten i 
stor utsträckning anser sig har bristande kunskaper och intresse för premiepensionen. En av de 
stora frågorna vid införandet av det nya systemet handlade om hur man skulle engagera 
människor att göra aktiva val i sin premiepension.3  
 
PPM är den myndighet som har till uppgift att administrera premiepensionssystemet. Förutom 
att hantera pensionsspararnas premiepensionskonton, ta beslut om utbetalning av 
premiepension och förvalta de pengar som placeras i pensionssystemet är det också 
myndighetens uppgift att bedriva den nödvändiga informationsverksamheten. 
 
Det nya systemet innebar inte bara större valfrihet för spararna utan ställde även krav på dem. 
För att kunna göra ett aktivt val i sin premiepension krävs en viss nivå av kunskap. Kunskap 
dels om hur systemet fungerar samt om de olika fonderna, risk och avkastning för att kunna 
göra en bra placering utifrån sina egna förutsättningar. Trots att det nya systemet kräver mer 
av spararna själva torde den framtida pensionen och således de framtida konsumtions- 
möjligheterna vara något som ligger i individens intresse. Det förefaller dock vara så att 
många inte engagerar i sin premiepension4. Vad detta kan bero på är en intressant fråga att få 
besvarad. Som nämnts ovan upplevs det nya pensionssystemet som komplicerat och 
svårbegripligt av många vilket också påverkar spararnas engagemang. Den offentliga 
informationsverksamheten och i synnerhet PPM:s informationsverksamhet spelar i detta 
sammanhang en viktig roll. Den måste vara välfungerande för att pensionsspararna ska kunna 
tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att kunna göra optimala fondval.  

                                                 
1 Se Bilaga 1 för begreppsförklaringar. 
2 E24, 2008-02-20, Benson Malin, Större ovisshet med nya pensionssystemet, hämtad 2008-11-28, 11:52, 
www.e24.se 
3 E24, 2006-10-30 Okänd författare, PPM-val plågar sparare, Hämtad 2008-11-28, 10:32, www.e24.se 
4 PPM Årsredovisning 2006, s 38  
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Vi vill med denna uppsats undersöka hur pensionsspararna upplever PPM:s 
informationsverksamhet och dess påverkan på pensionsspararnas engagemang vid 
fondplaceringar.  

1.2 Disposition  
 
I introduktionen ges en beskrivning av bakgrunden till det undersökta 
problemet, resonemang kring ämnesval samt studiens syften och 
problemformulering.   
 

 
 
I detta kapitel ges en redogörelse för studiens teoretiska 
tillvägagångssätt. Våra tankegångar kring perspektiv, metodval samt 
studiens reliabilitet och validitet beskrivs.  
 
 

 
Här ges en beskrivning av de valda teorierna samt hur dessa är 
applicerbara på studiens ämne. Uppsatsen bygger på teoribildningar 
inom Behavioral economics som beskriver individens beslutsfattande 
med koppling till informationens roll.  
 

 
 En beskrivning av studiens praktiska genomförande. De praktiska 
frågeställningarna kring studiens design samt bearbetningsmetod av 
datamaterialet diskuteras i detta kapitel.  
 
 
 
Här redovisas det empiriskt insamlade materialet från de två 
undersökningsgrupperna. För att ge läsaren en tydlig bild redovisas 
och jämförs resultatet från respektive fråga och grupp för sig.  
 

 
 
I de avslutande kapitlen analyseras och diskuteras resultatet från den 
kvantitativa undersökningen utifrån de teorier som studiens bygger på. 
Till sist summeras analys och diskussion till ett antal sammanfattande 
slutsatser.  
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1.3 Problembakgrund 
 
1.3.1 Pensionsreformen 

Måndagen den 8 juni 1994 beslutade riksdagen om principerna för det reformerade 
pensionssystemet och fyra år senare måndagen den 8 juni 1998, godkände riksdagen 
regeringens förslag till det reformerade pensionssystemet i kammaren.5 Från ett förhållandevis 
lättförståeligt system har numera individen själv ansvar för placeringen och således 
utvecklingen på en del av den framtida pensionen. 
 
Enligt de officiella uttalandena har den viktigaste orsaken till att reformera pensionssystemet 
varit att kostnaderna för pensionerna ökade kraftigt, samtidigt som tillväxten i Sverige var låg. 
Pensionärerna fick allt högre ATP på grund av att medellivslängden ökade och de blev allt 
fler i förhållande till de som var yrkesverksamma. Med det nya reformerade pensionssystemet 
togs hänsyn till demografiska förändringar samtidigt som incitament till yrkesverksamhet 
skapades. Det nya pensionssystemet har förtydligat sambandet mellan arbetsinkomst och de 
pengar som spararna tjänar in till sin inkomstpension och premiepension. Numera baseras 
pensionen på den totala livsinkomsten mot tidigare då den baserades på de mest lönsamma 
åren.6 Det nya pensionssystemet innebar en övergång från ett ”förmånsdefinierat” ATP-
system till ett ”avgiftsdefinierat” system.7  

 
Sedan folkomröstningen 1957 har vi i Sverige haft ett system med allmän tilläggspension; 
ATP som ersatte det tidigare folkpensionssystemet vilket var otillräckligt då många inte 
klarade sig på sin pension. Den så kallade 15/30 regeln som var en grundbult i ATP systemet 
innebar att för full pension räckte 30 intjänandeår varav de 15 bästa inkomståren avgjorde 
pensionens storlek.8  
 
Det svenska pensionssystemet består numera 
av tre huvuddelar där basen utgörs av den 
allmänna pensionen, därtill tjänstepensionen 
som består av inbetalningar från arbetsgivare. 
Utöver den allmänna pensionen och 
tjänstepensionen kan individen även ha ett 
privat pensionssparande. Till den allmänna 
pensionen avsätts 18,5 procent av individens 
inkomst varje år. 16 procent av dessa går till 
inkomstpensionen där värdet på pensionen 
följer inkomstutvecklingen i Sverige, det vill 
säga de intjänade pensionsrätterna beräknas 
varje år om med hänsyn till 
inkomstindexutvecklingen i landet. Resterande 2,5 procent går till premiepensionen och 
placeras då i de fonder individen själv väljer. För personer födda 1953 eller tidigare gäller 
särskilda regler, de får pension dels från det gamla ATP-systemet och dels från det nya 

                                                 
5 Protokoll 1997/98:120 
6 Försäkringskassan 2008-11-17, Sveriges ålderspensionssystem för födda 1938 och senare, hämtad 2008-11-20, 
23:44, www.forsakringskassan.se 
7 Betänkande 1997/98:SfU13 
8 Johansson B, Det nya pensionssystemet 1998, s. 12 
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reformerade systemet. För personer födda efter 1954 beräknas pensionen således helt efter det 
nya systemet.9  
 
I samband med att det nya reformerade pensionssystemet introducerades inrättades även 
premiepensionsmyndigheten; PPM. Myndighetens uppgift är att administrera systemet och 
hjälpa pensionsspararna i frågor som rör deras premiepension samt ge information och 
vägledning.10 PPM arbetar på uppdrag av regeringen. Riktlinjerna för myndighetens 
verksamhet anges i de regleringsbrev som PPM får i slutet av varje år. I dessa 
uppdragssändelser anger regeringen mål och medel för premiepensionsmyndighetens 
verksamhet för nästkommande år samt återrapporteringskrav. Dessa regleringsbrev är en av 
regeringens huvudsakliga kontrollmekanismer över PPM.11 
 
År 2000 var det för första gången dags för pensionsspararna att välja fonder för sin 
premiepension. Antalet fonder i systemet har ökat sedan starten och nu finns ca 790 olika 
fonder att välja mellan.12 Spararna kan ha upp till fem olika fonder i sin portfölj. Gör man 
inget aktivt val själv placeras premiepensionen per automatik av premiesparfonden, vilken 
förvaltas av sjunde AP-fonden. Så oavsett om ett aktivt val görs eller inte placeras 
premiepension i fonder. Införandet av det nya systemet gavs mycket uppmärksamhet i media. 
Enligt studier uppgav 72 procent av pensionsspararna att de hade kommit i kontakt med 
tidningsartiklar eller liknande om premiepensionen i samband med introduktionen.13  
 
I den statliga utredning som genomfördes 2005, SOU 2005:87 analyserades spararnas 
aktivitet inom premiepensionen. Vid det första valet som genomfördes 2000 kunde man se att 
ju större summa pengar spararna hade att placera desto mer benägna var de att göra aktiva val. 
Individer i åldrarna 28-52 var mer benägna att göra aktiva val än de som var yngre eller äldre. 
Anledningen till detta anses vara just att de har mer att placera än de som är yngre. Låg 
aktivitet bland äldre kan enligt utredningen förklaras av att de endast delvis omfattas av det 
nya systemet och att premiepensionen skulle spela liten roll för deras slutgiltiga pension. 
Vidare såg man att utbildning och inkomst även spelade roll för aktiviteten då högutbildade 
och högavlönade var mer aktiva.14 Dessa trender som kunde märkas i det första valet kan ses 
även efterföljande år, att yngre i mindre utsträckning gör aktiva val.  
 
Ytterligare en aspekt som kunde utskiljas några år efter det första valet var att de initiala 
fondvalen sällan ändras, det vill säga att sparare inte gör några fondbyten i sina portföljer. Av 
dem som år 2000 gjorde ett aktivt val hade 79 procent inte gjort några fondbyten vid 
undersökningstidpunkten år 2005. Dock har antalet fondbyten i systemet ökat över tid men 
detta förklaras av att ett mindre antal sparare står för en stor del av de totala fondbytena. 
Dessutom har antalet aktörer på marknaden som förvaltar privatpersoners premiepensioner 
ökat, dessa rådgivningsföretag står också för en stor del av de fondbyten som görs.  
 
 
 
 
 

                                                 
9 www.forsakringskassan.se/privatpers/pension/ (hämtat 2008-11-10 11:30) 
10 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 33 
11PPM, 2007-06-07, Vårt uppdrag, hämtat 2008-11-10 15:37, www.ppm.nu  
12 PPM,  Sök Fonder, hämtat 2008-11-10 15:07, www.ppm.nu 
13 SOU 2005:87, Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 99 
14 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s.81-83 
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1.3.2 Premiesparfonden 

Om man inte själv väljer fonder hamnar som nämnts ovan individens intjänade pensionsrätter 
per automatik i premiesparfonden vilken förvaltas av sjunde AP-fonden. Enligt PPM:s regler 
får en person som vid ett tillfälle gjort ett eget fondval heller inte återgå till premiesparfonden 
vid ett senare tillfälle.15 Strategin för premiesparfonden är att ge en bättre avkastning än det 
genomsnittliga premiepensionssparandet 
samt att risken ska vara något lägre än 
genomsnittet. Som framgår av figur 2 
placerar fonden främst i Europa, Sverige 
och Nordamerika men även på 
tillväxtmarknader och i onoterade bolag. 
Premiesparfonden innebär inte ett 
riskfritt alternativ utan den är en global 
aktiefond där cirka 82 procent placeras 
på aktiemarknaden. På en femgradig 
riskskala hamnar premiesparfonden på 
en 3:a vilket innebär medelrisk.16 
 
Den risk som fonden innebär är inte optimal för en person som är nära pensionsåldern. Detta 
eftersom individen då har en kortare tidshorisont på sitt sparande. Hög risk innebär att värdet 
på fonden kan fluktuera kraftigt på kort sikt. Det är därför mer fördelaktigt att ha en 
lågriskprofil när det gäller sparande med kort tidshorisont.17 Förslag har därför lagts att 
fonden ska fungera som en generationsfond. Det vill säga att innehavet förändras över tid och 
risken anpassas efter ålder. Ju närmare pensionsåldern en sparare kommer desto mer kommer 
innehavet att bestå i räntebärande papper av olika slag vilket innebär lägre risk. Motsvarande 
för yngre sparare som fortfarande har långt till pensionen kommer fonden i huvudsak att bestå 
av aktier. Förslag har också lagts att sparare som en gång gjort aktiva val ska ha möjlighet att 
byta tillbaka till premiesparfonden.18 
 
1.3.3 Informationsverksamheten 

Förklaringar till att aktiviteten år 2000 var förhållandevis hög är enligt SOU 2005:87 de 
kampanjer som genomfördes av PPM och fondförvaltarna. Exempelvis kunde man läsa 
följande i en broschyr från en av fondförvaltarna, SEB  

 
”Väljer du inte placering kommer dina pengar att förvaltas av staten och då kan du inte 

påverka hur de växer” 
 

Även från PPM:s sida var kampanjerna inriktade mot att få spararna att gör aktiva val vilket 
också var målet med informationsverksamheten var vid detta tillfälle. Viss kritik har riktats 
mot PPM:s kampanj. Den ansågs vara för inriktad mot att endast få spararna att göra aktiva 
val istället för att också informera om vikten av portföljval och långsiktigt tänkande.19  

                                                 
15Affärsvärlden, 2000-10-04, Okänd författare, Premiesparfonden Hämtad 2008-12-12, 10:49, 
www.affarsvarlden.se  
16Morningstar, Uppdateras dagligen, Fondöversikt: Premiesparfonden Hämtad 2008-12-12, 10:34, 
www.morningstar.se  
17 AMF, Okänt datum, Om fondsparande, Hämtad 2008-12-13, 16:16, www.amf.se 
18 Privata Affärer, 2008-09-19 Ydrenäs Rickard, Stora förändringar väntar PPM-systemet 
hämtad 2008-12-12, 11:03, www.privataaffarer.se 
19 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 99-100 
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Vid de årliga mätningar som görs av försäkringskassan framkom 2006 att spararna har både 
låga kunskaper och ett lågt intresse för pensionen och således också premiepensionen. 25 
procent av spararna öppnade inte ens det årliga utskicket från PPM, det orange kuvertet. 
Drygt 60 procent av spararna anser sig ha liten eller ingen kunskap om hur pensionssystemet 
fungerar.20 Eftersom pensionssystemet efter reformen blivit mer komplext och ett större 
ansvar ligger på den enskilda individen har även staten fått ett större ansvar att informera och 
främja kunskapen hos allmänheten. Här står PPM:s informationsverksamhet i fokus. I det 
orange kuvertet som årligen skickas ut till spararna får de individuell information om sin 
allmänna pension. I kuvertet finns bland annat en prognos om framtida pension, värdet på de 
intjänade pensionsrätterna samt utvecklingen på de valda premiepensionsfonderna. Det 
orange kuvertet är således en av PPM:s viktigare informationskanaler till spararna. Utöver 
detta årliga utskick finns information att tillgå på hemsidan www.ppm.nu.21 Initiativ har även 
tagits från statens sida som i samarbete med försäkringsbranschen startade 
www.minpension.se vilken är en pensionsportal där man kan få information om den samlade 
pensionen och göra prognoser över sin framtida pension.22 Hos de olika fondförvaltarna finns 
även information att tillgå.  
 
Vad gäller PPM:s informationsverksamhet har de för varje år uppställda mål. Exempelvis var 
det övergripande målet för år 2000 att motivera spararna till aktiva val, det vill säga att de 
själva väljer i vilka fonder deras premiepensionssparande ska placeras. Ett år senare var målet 
att få spararna att göra medvetna val och följande år att främja kunskap. Uppsatta 
kunskapsmål för år 2007 var bland annat att minst 60 procent av spararna skulle ha tillräckliga 
kunskaper för att själv hantera sin premiepension. Att utreda PPM:s informationsverksamhet 
har dock visat sig vara svårt enligt SOU 2005:87. Vid undersökningar är det problematiskt att 
avgöra huruvida spararnas upplevda kunskaper i realiteten gör att de kan hantera sin 
premiepension eftersom upplevd kunskapsnivå är en subjektiv uppfattning. Vidare är det svårt 
att avgöra vilka kunskaper som egentligen anses vara tillräckliga.23  
 
PPM:s informationsverksamhet gör också satsningar på olika typer av grupper. Förutom det 
orange kuvertet kan exempelvis sparare som inte gjort något aktivt fondval också få hem brev 
där de uppmanas göra aktiva val och engagera sig i sin premiepension. Brev har även skickats 
till de personer som vid det första valet år 2000 själva valde fonder men som efter det inte 
gjort några fondbyten.24 Även om man vid något tillfälle har valt fond är det viktigt att se över 
sitt val. Detta för att se om fonden har utvecklats på ett tillfredställande sätt eller om man tror 
att det kan finnas bättre alternativ.  
 
Man måste ha i beaktande att informationsverksamheten inte syftar till att göra alla 
pensionssparare till skickliga kapitalförvaltare. Detta är inte rimligt och heller inte nödvändigt 
för att de ska kunna tillgodogöra sig möjligheterna i systemet. Mer realistiskt är att spararna 
åtminstone ska förstå innebörden av det nya systemet och vilka olika valmöjligheter de har.25   
 

                                                 
20 Staten och pensionsinformationen. RiR 2008:3 s. 11 
21 Staten och pensionsinformationen. RiR 2008:3 s. 21 ff 
22 Min Pension, Startsida, hämtad 2008-11-13, 12:44, www.minpension.se,  
23 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 92-98 
24 Newsdesk, 2008-09-23, Okänd författare, En miljon icke-väljare får brev från PPM , hämtad 2008-11-13, 
14:09, www.newsdesk.se  
25 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s.113-115 
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1.3.4 Kritik mot pensionsreformen 

Införandet av det nya svenska pensionssystemet har väckt stor uppmärksamhet både på 
nationsnivå och internationellt. På hemmaplan har kritiken varit delad, både negativ och 
positiv.  Trots att reformprocessen inleddes i samband med den allmänna liberaliseringsvågen 
av dåtidens borgerliga koalitionsregering26 med Carl Bildt som statsminister klubbades 
beslutet under socialdemokratisk regering. Det nya pensionssystemet stöddes av fem partier 
och drygt 80 procent av alla riksdagsledamöter. Göran Persson som var statsminister när det 
nya pensionssystemet infördes sade vid ett tal under besöket till Australien och Nya Zeeland 
att; det nya systemet kunde leda till upprörda känslor när folk insett hur förändringarna slår:  

 
”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i 

pension ser vad vi gjort.”27 
 
Förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet som inte alls stödde förslaget har även en del 
akademiker varit missnöjda med det nya pensionssystemet. Agneta Stark, rektor för 
Högskolan Dalarna är en av de akademiker som riktat skarp kritik mot det nya 
pensionssystemet.  
 
”Den information som gavs var väldigt rosig. Om du är smart kan du förbättra din pension. 

Alla skulle få vara med och dela på de ständigt stigande aktievinsterna.” 
 
säger hon och syftar på premiepensionen enligt Dala-Demokratens Sylvia Kjellberg.28 Både 
Göran Persson och Agneta Stark pekar på informationsbristen hos pensionsspararna.  
 
Både akademiska och massmediala kretsar har visat intresse för det nya pensionssystemet i 
Sverige även internationellt. I en artikel som publicerades i International Herald Tribune år 
2005, kritiserades det svenska pensionssystemet med avseende på premiepensionen.  I artikeln 
menar de intervjuade personer att premiepensionen råder osäkerhet och att allting beror på i 
vilka fonder pensionsspararen har placerat sina pensionspengar.29    
 
Efter införandet av det svenska reformerade ålderpensionssystemet har ett antal länder också 
ändrat sina pensionssystem. Reformer som har gjorts har i stort sätt inspirerats av det svenska 
pensionssystemet. Polen reformerade sitt ålderpensionssystem år 1999 efter en utförlig studie 
av det svenska pensionssystemet. I det polska pensionssystemet avsätts totalt 19.53 procent av 
lönen varav 7.3 procent går till privata konton där pensionsspararna själv väljer placering. 
Även Brasilien och Ryssland har fått inspiration från det svenska ålderpensionssystemet. 
Enligt The Wall Street Journal har en av Världsbankens böcker baserat på den svenska 
modellen översatts till kinesiska och att Egypten är på väg att ändra pensionssystemet efter 
den svenska modellen.30 
 

                                                 
26 Koalitionsregeringen bestod av: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska 
samhällspartiet 
27 Expressen, 2005-02-18, Okänd författare, Persson väntar folkstorm om pensionen, hämtat: 2008-11-11, 01:55, 
www.expressen.se 
28Dalademokraten, Okänt datum, Kjellberg Silvia, Fortfarande  kritisk, hämtad: 2008-11-11, 10:33 
www.dalademokraten.se 
29 Cowell, Alan, Swedish lesson on privatizing pensions, Publicerat: 2005-02-12 hämtad: 2008-11-07  20:34 
30 Perry, Joellen, Sweden's Pension Antidote Finds a Global Audience; Flexible Payout System Puts Onus on 
Individual; A Private-Account Rule, The Wall Street Journal, 5 mars 2007; s. A6  
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1.4 Ämnesval och tidigare forskning 

Den framtida pensionen borde vara något som intresserar de flesta. Särskilt efter den 
pensionsreform som genomfördes på 90-talet eftersom man nu har möjlighet att påverka, om 
än en liten del av sin framtida pension genom att välja vart pengarna ska placeras. Den låga 
aktiviteten och engagemanget bland premiepensionsspararna är därför ett intressant fenomen. 
Mätningar gjorda av försäkringskassan visar även att allmänhetens kunskap och intresse för 
pensionsfrågor är låg31, det tycks vara så att människor helst inte vill bli påminda om den 
framtida pensionen och allt vad det innebär. Vidare ser vi arbetet av denna studie som ett 
tillfälle att själva få mer kunskap om hur pensionssystemet fungerar.  
 
Det finns inte alltför mycket tidigare forskning gjord på just det specifika området; 
premiepensionssystemet i Sverige. Den statliga utredningen som genomfördes 2005 är 
troligtvis den mest omfattande studien och tar upp olika delar av systemet och förslag på 
förändringar. Här har man även utvärderat PPM: informationsverksamhet utifrån de uppsatta 
målen och hur väl de anses vara uppfyllda. En del uppsatser har även skrivits inom området, 
bland annat en D-uppsats som syftar till att utreda engagemanget i premiepensionen utifrån ett 
produktperspektiv där premiepensionen antas vara en icke attraktiv produkt.32  Den tidigare 
forskningen har främst utgått från olika perspektiv inom behavioral economics. Behavioral 
economics utvecklar de traditionella nationalekonomiska och företagsekonomiska 
antagandena om rationellt agerande och säger att det finns olika psykologiska anledningar till 
att individer inte agerar rationellt.  
 
Flertalet av de vetenskapliga artiklarna inom området syftar främst till att förklara det nya 
premiepensionssystemet som helhet. Exempelvis behandlar ”The new Swedish Pension 
System – Financial Stability and the Central Goverment Budget” 33 av Agneta Kruse och Ed 
Palmer systemets konstruktion och funktion samt syftet som låg till grund för förändringen.  
 
En annan aspekt som behandlas och utreds för i andra vetenskapliga artiklar är bland annat 
huruvida det stora antalet fonder i systemet är optimalt samt olika anledningar till inaktivitet 
och ointresse bland spararna. Två av dem som har bidragit till den ekonomiska debatten om 
det nya systemet utifrån denna aspekt är nationalekonomerna Mårten Palme och Annika 
Sundén som ifrågasätter antalet fonder i systemet.34 Att antalet valmöjligheter är stort och när 
alternativen är likvärdiga kan leda till beslutssvårigheter för individer som i sin tur kan leda 
till att individen inte gör något val alls. Liknande problem kan uppstå när 
informationskällorna är för många eller när informationsflödet är stort. Denna problematik 
förklaras av teorin om informations over-load. Det är även viktigt att informationen kan 
absorberas av mottagaren, den måste därför kodas på ett sådant sätt att den blir lättbegriplig 
för mottagaren.  
 
Pensionssystemet är ett stort och komplicerat område som behöver undersökas utifrån många 
olika aspekter. En av de aspekter som inte har blivit föremål för kvantitativa undersökningar i 
större utsträckning är just PPM:s informationsverksamhet och dess påverkan på 
pensionsspararnas engagemang i valet av fondplaceringar.  
 

                                                 
31 Se avsnitt 1.3.3 Informationsverksamheten 
32 Berg C, Lundberg A, Lönnberg E, Varför bryr sig ingen om PPM, Magisteruppsats, Lunds Universitet, 2007 
33 Kruse A, Palmer E, The new swedish pension system – financial stability and the central government budget, 
Conference paper, 2006  
34 Palme M, Sundén A, Premiepensionen i det reformerade pensionssystemet – är det önskvärt att välja mellan 
663 fonder? Ekonomisk Debatt, nr 3, 2004 
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1.5 Problemformulering 

Hur upplever pensionsspararna PPM:s informationsverksamhet och vilken effekt har 
informationsverksamheten på pensionsspararnas engagemang i sina val av fondplaceringar 
inom premiepensionssystemet? 
 

1.6 Syfte 

Genom att jämföra anställda på ett tillverkningsföretag med anställda vid Umeå Universitet på 
institutioner med ekonomisk inriktning vill vi: 
 

• utröna om aktiviteten i fondplaceringar skiljer sig mellan två grupper som är 
verksamma inom helt skilda yrkesområden;  

 
• studera hur tillfredsställande PPM:s informationsverksamhet är utifrån hur de två 

undersökningsgrupperna upplever den;  
 

• få förståelse för vilken kunskap de båda grupperna anser sig ha och från vilka 
informationskällor kunskapen kommer.  

 

1.7 Avgränsningar 

Denna uppsats är fokuserad till två arbetsplatser i Umeå därför är undersökningen inte 
representativ för hela landet. Vi har valt att göra en undersökning bland anställda på ett 
företag verksamt inom tillverkningsindustrin och anställda vid Umeå Universitet med 
ekonomiinriktning. Genom att jämföra dessa grupper kan vi se om engagemanget skiljer sig 
mellan de båda grupperna samt om det finns skillnader i hur respondenterna upplever PPM:s 
informationsverksamhet.  
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2 Teoretisk metod 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska tillvägagångssätt. Här beskrivs hur vi 
resonerat kring perspektiv samt vilket val av angreppssätt och metod vi gjort. Den praktiska 
metoden kommer att beskrivas i kapitel 4.  

 
 
2.1 Perspektiv 

Uppsatsen syftar till att få svar på frågan vilken effekt PPM:s informationsverksamhet har på 
aktiviteten bland anställda vid Umeå Universitet med ekonomisk inriktning och anställda på 
ett företag verksamt inom tillverkningsindustrin. Uppsatsen utgår från spararnas perspektiv. 
Ett alternativ hade varit att istället utgå ifrån PPM och hur de uppfattar att spararna ser på 
deras informationsverksamhet. Men vi tror att det bästa sättet att undersöka hur effektivt en 
myndighet lyckas med sina uppgifter och mål är att fråga allmänheten hur de agerar och vilka 
uppfattningar de har kring området. Man kan likna det vid att undersöka hur effektiv ett 
företags marknadsföring är. Även där tror vi att bästa sättet är att undersöka hur individer 
agerar på den aktuella marknadsföringen istället för att fråga företaget hur de ser på sin egen 
försäljningskampanj.  
 
Uppsatsens perspektiv utgår således från spararna men fokuset ligger också på information 
och kunskap. Just information och kunskap är centrala aspekter inom det valda området. För 
att själv vara aktiv i sin premiepension krävs en hel del kunskap. Kunskap som spararna måste 
få någonstans ifrån. PPM är den myndighet som har till uppgift att sköta 
premiepensionssystemet.  Myndigheten har också till uppgift att genom sin 
informationsverksamhet ge allmänheten kunskap om premiepensionen. Anledningen att vi 
valde en inriktning mot informationsverksamheten är eftersom vi tror att många upplever 
pensionssystemet som komplicerat. Informationsverksamheten blir därför en viktig del i 
PPM:s arbete. Hur väl den fungerar kan bli avgörande för många sparare, dels hur de upplever 
pensionssystemet och hur de kan använda sig av informationen när de gör fondval, särskilt om 
det är så att PPM är deras huvudsakliga informationskälla.   
 

2.2 Förförståelse och objektivitet  

Förförståelse är de kunskaper, erfarenheter och värderingar forskaren har kring det undersökta 
ämnet.35 Våra tidigare kunskaper om pensionssystemet och premiepensionen innefattade att vi 
visste hur systemet fungerade i stora drag. Eftersom pensionssystemet är relativt komplicerat 
och vi hade begränsade kunskaper inom ämnet var vi tvungna att söka en hel del 
grundinformation för att få en större förståelse för ämnet.  
 
Vi ägnade en del tid till att sätta oss in i ämnet och vid tidpunkten för enkätutformningen hade 
vi en viss kunskapsnivå om pensionssystemets beståndsdelar och om premiepensionen. 
Risken finns att när man är engagerad och relativt påläst inom ett ämne kan enkätfrågorna 
påverkas av detta. Risken att vi använder ett för andra, inte lika insatta, komplicerat språk 
eller använder begrepp som för oss är självklara men som respondenterna kan tolka på annat 
vis. För att minska den problematiken gäller det att försöka sätta sig in i hur respondenterna 
kan tänkas resonera inför en fråga och välja ord och begrepp som i största möjliga mån kan 
förstås av alla.36 
                                                 
35 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 42 
36 Dahmström, K, Från datainsamling till rapport, 2000, s. 97ff 
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Förutfattade meningar och värderingar finns nästan alltid när det gäller samhällsvetenskaplig 
forskning, exempelvis i form av tidigare erfarenheter eller personliga uppfattningar. Detta kan 
påverka konstruktionen och valet av enkätfrågor, bestämning av mål- och rampopulation samt 
tolkning och analys av det insamlade datamaterialet.37 Vilken betydelse förförståelsen har 
beror på vilket angreppssätt och synsätt studien har. I detta fall där en kvantitativ studie görs 
med ett deduktivt angreppssätt är det av vikt att försöka minimera förförståelsens inverkan på 
studien. För att få en så rättvisande bild som möjligt kommer vi att sträva efter att vara så 
objektiva som möjligt under arbetets gång. 
 

2.3 Angreppssätt och kunskapssyn 

Denna studie utgår från en teoretisk referensram vid utformandet av enkätundersökningen. En 
studie som utgår från hypoteser byggda på befintliga teorier där dessa prövas genom 
observationer på verkligenheten antar ett deduktivt angreppssätt.38 Tyngden på studien ligger 
alltså på prövning av teorier genom logiska resonemang. Vi har utgått från lämpliga teorier 
som förklarar individens beslutsfattande och agerande samt teorier kring information. Med 
utgångspunkt i dessa konstruerades enkätfrågorna. Syftet med enkätstudien är att undersöka 
huruvida teorierna är applicerbara på verkligheten. Vi vill således härleda och förklara våra 
resultat utifrån de valda teorierna.  
 
Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. Valet 
av genomförandemetod och angreppssätt gör att vi antagit en positivistisk kunskapssyn. Vad 
som är utmärkande för denna kunskapssyn är exempelvis att man skiljer på fakta och 
värderingar samt att man söker förklaringar för att beskriva verkligheten. Motsatsen till den 
positivistiska kunskapssynen är den hermeneutiska där fokus ligger istället på att tolka och 
förstå ett fenomen snarare än att förklara det. Vidare har förförståelse och värderingar en 
central roll i forskningsprocessen för hermeneutiker.39 Med tanke på studiens utgångspunkter, 
syften och den kvantitativa undersökningsmetoden var ett hermeneutiskt synsätt inte aktuellt.  
 

2.4 Metodval  

Ett av de grundläggande problemen som forskaren möter är valet av undersökningsmetod. Val 
av undersökningsmetod är beroende av studiens syfte och de förutsättningar som föreligger. 
Denna studie syftar till att få svar på frågan vilken effekt PPM:s informationsverksamhet har 
på aktiviteten bland anställda på Umeå Universitet med ekonomisk inriktning och anställda på 
ett tillverkningsföretag.  I detta fall har en kvantitativ forskningsmetod valts för att jämföra 
dessa två grupper. Fördelar med att använda sig av en som i det här fallet enkätundersökning 
är att den underlättar en jämförelse av två olika grupper utifrån de populationsmedelvärden 
undersökningen ger. Den ger även bredd på undersökningen. Nackdelen är att den 
kvantitativa metoden inte ger någon djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna. En 
kvalitativ studie å andra sidan med djupintervjuer kan ge en ökad förståelse för ett visst 
fenomen men det finns inte lika stora möjligheter till generaliseringar. Dessutom är en 
kvalitativ undersökning mer resurs- och tidskrävande. De utmärkande egenskaperna för det 
valda uppsatsämnet gör att ett stort antal djupintervjuer skulle krävas för att kunna dra några 
meningsfulla slutsatser om de två jämförelsegrupperna.  

                                                 
37 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 42 
38 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s. 23 
39 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s. 27-30 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om huruvida studiens resultat blir detsamma om den 
skulle utföras på nytt under de givna förutsättningarna. Det finns alltid en viss risk att man 
inte får exakt samma svar och når exakt samma slutsats även om studien skulle göras om 
under samma förutsättningar.40 De frågor som rör respondentens värdering av ett visst 
problemområde kan påverkas av en mängd olika faktorer. Exempelvis ökad kunskap hos 
respondenten kan göra så att svaret blir ett annat vilket i sin tur kan påverka resultatet. Vi tror 
dock att vid en kvantitativ undersökning som denna är risken för ovannämnda problem 
mindre än vid en kvalitativ undersökning. Vid en enkätundersökning är man intresserad av att 
mäta medelvärden och genomsnittliga mått.  En kvalitativ undersökning däremot ger till 
skillnad från en kvantitativ möjlighet att mäta extrema värden hos respondenten. Vid en 
kvalitativ undersökning kan sammanhanget då intervjun görs, sättet frågorna ställs på, etcetera 
göra att svaren och vidare resultatet kan förändras vid ett andra undersökningstillfälle. Denna 
problematik finns inte i lika stor utsträckning när det gäller kvantitativa undersökningar.    
 
Validitet handlar i stort om hur väl undersökningen mäter vad den är avsedd att mäta. 
Begreppet validitet har dock olika aspekter beroende på om undersökningen är av kvalitativ 
eller kvantitativ karaktär. Vid kvantitativa undersökningar brukar man skilja mellan extern 
och intern validitet. Med intern validitet menas hur väl resultatet från undersökningen 
stämmer överens med den sanna relationen hos den undersökta populationen. Extern validitet 
däremot handlar om hur väl resultatet avspeglar förhållandena i andra populationer, det vill 
säga kan resultatet generaliseras för även en annan population än den som har undersökts. 
Även begreppsvaliditet och teoretisk validitet är viktiga aspekter att ha i åtanke vid 
utformandet av en undersökning. Begreppsvaliditet handlar om hur väl ett begrepp avspeglar 
det som begreppet är avsett att representera. Med teoretisk validitet vill man säkra 
förhållandet mellan resultatet från undersökningen och teorier kring det undersökta ämnet41.  
 
För att genom enkätundersökningen uppfylla uppsatsens syften har dessa giltighets- och 
tillförlitlighetsmått varit i ständig åtanke vid utformandet studiens design. Frågorna är också 
väl underbyggda av de teorier som studien bygger på.  
 
Vad gäller denna uppsats är frågan hur väl vår enkätundersökning gör att syftet med studien 
kan uppfyllas. Detta handlar om intern validitet. Extern validitet däremot som nämnts ovan 
ställer frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver det specifika 
undersökningssammanhanget. I kvantitativa undersökningar är detta av stor betydelse 
eftersom man ofta vill att resultatet ska gå att generalisera, alltså även gälla för individer som 
inte deltagit i den specifika undersökningen.42 Vid kvantitativa undersökningar är det dock 
forskaren/undersökaren som bestämmer om resultatet ska generaliseras eller inte. Denna 
uppsats avser inte generalisera utanför de valda undersökningsgrupperna. Det är heller inte av 
intresse eftersom vi med hjälp av studien vill se på de eventuella skillnader som kan föreligga 
mellan de för undersökningen valda grupperna vad gäller informationsaspekter och upplevd 
kunskap.   
 

                                                 
40 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, 1991, s 85-88 
41 Merriam S, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s 183-187 
42 Merriam S, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s 183-187 
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2.6 Val av teorier  

Vid kvantitativa undersökningsmetoder med ett deduktivt angreppssätt är det av yttersta vikt 
att undersökaren utgår från en teoretisk referensram. Eftersom den deduktiva forskningen inte 
har till syfte att skapa eller generera nya teorier utgör en stor del av förarbetet genomgång, 
tolkning och applicerbarhet av lämpliga teorier. En teori är ”ett system av hypoteser, 
antaganden eller satser som beskriver en avgränsad del av verkligheten”43 Med tanke på 
uppsatsens utgångspunkter och perspektiv intresserade vi oss för teorier kring beslutsfattande, 
information och kommunikation. De teorier vi utgått ifrån är väletablerade inom såväl 
företagsekonomisk- som nationalekonomisk forskning. Flera av de vetenskapliga artiklarna 
och litteraturen vi använt oss av för att öka vår förståelse om premiepensionssystemet 
förklarade även de olika fenomenen inom premiepensionen med hjälp av teorier inom 
beslutsfattande.  

                                                 
43 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, 1991 s 19  
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3 Teori 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen bygger på. De 
finansiella teorier som återges här beskriver i första hand individens beslutsfattande utifrån 
teoribildningar inom Behavioral Economics med koppling till informationens och 
kommunikationens roll. Nedan beskrivs också hur dessa teorier är applicerbara på uppsatsens 
problemområde.  

 
 
 
3.1 Den rationella individen 

Den neoklassiska nationalekonomiska skolan som utvecklades av Robert Lucas menar att 
individer agerar rationellt, i genomsnitt och över tid. Individer har rationella förväntningar om 
framtiden och fullständig information vilket också leder till att de fattar rationella beslut och 
är nyttomaximerare.44 I fallet med premiepension skulle detta innebära att individer agerar 
enligt traditionell portföljvalsteori när de väljer fonder inom systemet. Principen är att vid en 
given risk och efter rationellt agerande maximera avkastningen samt att alla har tillgång till 
fullständig information.  
 
Enligt finansiell teori definieras begreppet risk som osäkerhet, det vill säga hur mycket värdet 
på en placering varierar uppåt och nedåt från det förväntade värdet. Individer kan vara mer 
eller mindre riskbenägna och detta påverkar hur de väljer att göra sina placeringar. I 
traditionella teorier antas att personer är riskaverta. Med det menas att individen har en 
avtagande marginalnytta för pengar; ytterligare en krona värderas lägre än den tidigare 
kronan. Detta leder till att individen i större utsträckning väljer placeringar med en lägre risk 
jämfört med en placering med högre risk trots att den kan ge en högre avkastning. En person 
som är riskneutral värderar ytterligare en krona lika högt som den tidigare.45 En individs 
riskbenägenhet är således en av de faktorer som påverkar valet av fondplaceringar för 
premiepensionen vid ett rationellt agerande.  
 

3.2 Behavioral Economics 

Behavioral Economics eller Behavioral Finance som den även kan kallas är en teori som 
under de senaste årtiondena blivit alltmer uppmärksammad. Till skillnad från traditionell 
finansiell teori menar förespråkare av denna teori att individer inte agerar rationellt på grund 
av olika anledningar som ofta är av psykologisk karaktär. Standardmodeller förutsätter bland 
annat rationalitet, viljestyrka och att individer agerar efter egenintresse. Dessa antaganden 
anses inte vara realistiska enligt behavioral economics och de måste därför modifieras.46 
Enligt detta synsätt kan anledningar till låg aktivitet i premiepensionen exempelvis vara att 
spararna agerar irrationellt på grund av att de finner systemet komplicerat, de saknar 
nödvändiga kunskaper, det finns för många fonder att välja mellan eller det finns för mycket 
information att tillgå. Det kan också vara så att spararen på grund av dålig självkontroll väljer 
att avstå aktiva val då uppgiften känns jobbig att ta sig an trots att den upplevs som viktig. 

                                                 
44 Fregert K, Jonung L, Makroekonomi Teori, politik & institutioner, 2007, s 122-123 
45 Elton J, Gruber, M, Modern portfolio theory and investment analysis, 2003 s. 44-45 
46 Mullainathan S, Thaler R H, Behavioral Economics, working paper, Massachusetts, 2000, s 4 
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Enligt Behavioral Economics är varken marknaden eller spararna perfekta; individerna agerar 
inte rationellt och det råder heller inte fullständig information.47   
 

3.2.1 Valmöjligheter och ånger 

I premiepensionssystemet finns som nämnts tidigare ca 790 fonder att välja mellan där 
spararna kan ha upp till fem fonder i sin portfölj. Ett stort antal fonder att välja mellan kan 
tyckas vara något positivt ur spararens synvinkel men studier har påvisat att ett för stort antal 
valmöjligheter istället kan ge en negativ inverkan. Resultat visar att när en individ har ett stort 
antal valmöjligheter och att särskillnaden mellan de olika alternativen är små får individer allt 
svårare att göra ett val. För det första kräver ett större antal valmöjligheter att individen måste 
lägga ner mer tid på sitt val, tid individen istället vill lägga på något annat som värderas 
högre. För det andra blir valet mer komplext när alternativen ökar, detta kan i sin tur leda till 
att individen upplever att risken att göra fel ökar. Vidare kan för många alternativ leda till 
både vånda och ånger i och med att individen är rädd att göra fel val.48 Det har då visat sig att 
det är större sannolikhet att känna ånger efter ett val som individen aktivt tagit istället för ett 
val där individen istället var passiv. I fallet med premiepensionen kan en person enligt detta 
synsätt alltså avstå från att göra ett aktivt val eftersom oron att göra fel är stor. Känslan av att 
ha gjort fel och känna ånger blir inte lika stor om individen varit inaktiv, det vill säga låtit 
pengarna står kvar i premiesparfonden.   
 

3.2.2 Informations-overload 

Samma princip gäller för så kallad informations-overload. Det tar tid att ta till sig all 
information, förstå innebörden och utifrån den givna informationen göra sina val. Vad gäller 
premiepensionen får spararna information från flera olika håll, dels från PPM och från 
fondförvaltarna samt genom media, etcetera.  Liksom när antalet valmöjligheter är många kan 
informations-overload också leda till passivitet. Vidare har undersökningar visat att det även 
kan finnas tendenser att individer överskattar den information och kunskap de har och då 
också överskattar sin egen förmåga. Trots ett stort informationsutbud används endast en liten 
del av denna för att fatta beslut. Individen lägger inte ner tid eller engagemang på att inhämta 
ny information utan bygger sina beslut med hjälp redan befintlig kunskap som kan vara 
bristfällig.49 Kommer ny information tar individen den till sig i större utsträckning om den nya 
informationen bekräftar den uppfattning individen hade sedan tidigare. Helt ny information 
som dessutom strider mot individens tidigare uppfattningar tas däremot inte emot i samma 
utsträckning om den inte är väldigt övertygande.50  
 

3.2.3 Bounded self-control 

Undersökningar har visat att när individer står inför komplexa beslut eller uppgifter som 
upplevs som svåra finns risken att beslutet skjuts upp eller att inget beslut alls tas. Det kan 
liknas vid att exempelvis sluta röka eller att börja träna, trots att vi vet fördelarna skjuts 
beslutet upp. Detta resonemang kallas Bounded self-control och myntades av Mullainathan 

                                                 
47 Tapia W, Yermo J, Implications of behavioral economics for mandatory individual account pension systems, 
OECD working paper on insurance and private pensions, July 2007 
48 Lowenstein, G, Is more choice always better? National academy of social insurance, 1999 
49 Wärneryd K-E Stock-market psychology, 2001, s. 68 
50 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 60 
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och Thaler som är verksamma på Harvard University och University of Chicago.51  Samma 
resonemang kan appliceras på premiepensionen, trots att många vet att ett ökat engagemang 
kan leda till högre avkastning och således högre framtida konsumtionsnivå väljer man att inte 
vara aktiv. Individen har kännedom om vad som måste göras men saknar förmågan att ta tag i 
saken.52 Detta resonemang kan vidare kopplas till hur individer agerar enligt olika 
tidsperspektiv och vilken effekt en individs tålamod har.  En psykologisk association kan 
exemplifiera detta. En person som efter hundra dagar får ett äpple är villig att vänta ytterligare 
en dag och då istället få två äpplen. Hade situationen varit så att idag få ett äpple eller att 
imorgon få två äpplen är personer mer benägna att välja att få äpplet idag istället för att vänta 
tills imorgon och få två. På samma sätt tycks individer resonera när det gäller deras framtida 
pension; de agerar inte efter vad som långsiktigt sätt skulle vara det mest fördelaktiga.53  
 

3.3 Information  

Mariam Ginman definierar informationen som kunskap i hanterbar form. Med ”hanterbar 
form” menar Ginman att kunskap skall kläs i någon form av kod för att den skall kunna 
betraktas som information och för att informationen skall kunna sändas och tas emot måste 
den vara i en begriplig form.54 Dessutom bör substansen, kodningen och 
kommunikationskanalen som används för att förmedla informationen vara anpassade på så 
sätt att buskapet kan absorberas fullständigt av mottagaren. Enligt Ginman är det relativt 
lättare att anpassa kod och kanal jämfört med att anpassa innehållet då innehållet måste vara 
entydig, på ett språk som mottagaren förstår och anpassad efter mottagarens förmåga att ta till 
sig den information som förmedlas.55  
 
Information kan klassificeras på olika sätt; t ex internt eller externt anskaffad, den kan vara 
formell eller informell och den kan sändas verbalt eller skriftligt. Hur man än ser på 
informationen finns det alltid ett syfte med att skapa och sända en viss typ av information. 
Behovet av att anskaffa information kan uppstå på grund av många olika ändamål. I detta 
avseende delar Ginman den utgångspunkt som Shannons på 40-talet byggde sina teorier på, 
nämligen att informationsbehovet har sin grund i osäkerhetskänslan. Därför skall information 
betraktas som någonting som minskar mottagarens osäkerhet och ökar mottagarens kunskap.56 
Det finns givetvis forskare som menar att för mycket information kan ha en motsats effekt på 
mottagaren och istället för att minska mottagarens osäkerhet kan ett överflöde av information 
skapa beslutsförlamning.57  
 
Sedan tidigare är det allmänt känd att information inte har något egenvärde, dess värde ligger 
i vad den kan åstadkomma.58 Enligt Evan & Wurster är information ett lim som sammanfogar 

                                                 
51 Mullainathan S, Thaler R H, Behavioral Economics, working paper, Massachusetts, 2000  
52 Mitchell O, Utkus, S, Lessons from behavioral finance for retirement plan design, Pension research 
council,2003s4 
53 Mitchell O, Utkus, S, Lessons from behavioral finance for retirement plan design, Pension research 
council,2003s5 
54 Ginman, Mariam, En modell för journalisternas informationsanskaffning. Relationen mellan 
informationsanskaffning och –substans inom olika informationsprocesser i samhället, Tampereen Yliopisto, 
Tampereen 1983, s. 12-13 
55 Ginman, Mariam, Tampereen 1983, s. 282. 
56 Ginman, Mariam, De intellektuella resurstransformationerna, Åbo Akademis Förlag, 1987 samt 
www.uta.fi/viesverk/grundkurs/index.html 
57 Se avsnitt 3.2.3 Informations-overload 
58 Se även Porter, Michael E. Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001 
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de olika stegen i den ekonomiska verksamheten.59 När information har mottagits av 
användaren på ett organiserad och systematiskt sätt heter det kunskap och för att denna 
process ska kunna ske framgångsrikt krävs även mottagarens vilja och aktiv inblandning. Det 
kan finnas en mängd olika orsaker som leder till att mottagaren inte kan ta emot och absorbera 
informationen. De subjektiva orsakerna kan vara t ex brist på förkunskaper, avsaknad av 
intresse, avsaknad av nödvändiga kognitiva modeller hos mottagaren etc.60 Själva 
informationspaketet kan också leda till att budskapet inte når fram. En svårbegriplig 
terminologi, för mottagaren ointressant innehåll, komplicerad uppläggning av de 
beståndsdelarna och komplicerad struktur kan leda till att den sända informationen inte når 
fram till mottagaren.  
 
Andra objektiva orsaker som kan leda till att informationen inte kan tas emot så som den ska, 
är en aspekt som behandlas inom forskningsområdet ”effective communication”. En effektiv 
kommunikation innebär att mottagaren tar emot och tolkar sändarens meddelande precis så 
som sändaren hade tänkt sig det, utan missförstånd eller feltolkningar.61 Detta är inte så lätt 
som man kan tro. Bloisi och Kotler menar att kommunikationsprocessen är sårbar då det finns 
stora risker, kallade ”noise”, som kan uppstå vart som helst i processen.62 Begreppet ”noise” 
kan översättas med brus eller störningar som kan uppstå och påverka mottagarens tolkning av 
den förmedlade informationen.  
 
PPM använder sig av ett antal informationskanaler för att uppnå de av regeringen uppsatta 
målen för informationsverksamheten. PPM har en omfattande hemsida som innehåller 
information om hur pensionssystemet fungerar, de olika valmöjligheterna samt information 
om de enskilda fonderna. Dessutom skickar myndigheten årligen ut det orange kuvertet med 
individuell information till varje enskild pensionssparare samt erbjuder kundservice och 
talsvar.    
 

                                                 
59 Evans, Philip, Wurster Thomas S., Blown to Bits, Harvard Business School Press, 2000, s. 13 
60 Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper, Holmberg K, Sandqvist K, Wallenius J, Grundkurs i 
medier och kommunikation, hämtad 2008-11-18, 11:44, www.uta.fi 
61 Bloisi, Wendy. Management & Organisational Behaviour s. 355 se också Kotler, Philip. Principles of 
Marketing s. 730 
62 Bloisi, Wendy. Management & Organisational Behaviour s. 360 se också Kotler, Philip. Principles of 
Marketing s. 729 
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4 Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs för det praktiska genomförandet av studien. Förutom en redogörelse 
av den valda litteraturen ges en beskrivning av hur enkäten utformades, distributionen av 
densamma samt vårt resonemang kring urval. Här ges också en bortfallsanalys samt 
beskrivning om hur vi bearbetade vårt insamlade material.  

 
 
4.1 Primärdata och Sekundärdata 

För undersökningen pålitlighet och kvalitet är det viktigt att redogöra för om primär eller 
sekundärdata har varit föremål för analysen. När undersökaren själv samlar in datamaterialet 
kallas det för primärdata och när undersökaren tar del av datamaterial som har samlats in av 
exempelvis andra forskare benämns det sekundärdata.63 I avsnitt 4.2 redogör vi för insamling 
och val av sekundärkällor. Det datamaterial som insamlades genom vår enkätunderökning 
benämns som primärdata. Alla tabeller och grafer som framställs i kapitlen empiri, analys och 
diskussion samt i bilagor har skapats av uppsatsens författare. 
 
 
4.2 Litteraturstudie och val av källor 

Sökning, genomgång och tolkning av teorier för studien är en viktig del i arbetet. Det är denna 
kunskap som kommer att ligga till grund för utformandet av enkätfrågorna och hur vi 
analyserar vår insamlade data. Till att börja med sökte vi information för att bilda oss en 
uppfattning om pensionssystemet i allmänhet och premiepensionen i synnerhet. Detta för att 
få en ökad förståelse och en god utgångspunkt i arbetet. I detta skede var bland annat PPM:s 
hemsida, försäkringskassans hemsida och premiepensionsutredningen SOU 2005:87 till stor 
hjälp.  
 
Efter att vi skapat oss en uppfattning om ämnet och bestämt uppsatsens utgångspunkter 
började vi sökandet efter material till relevanta teorier som kunde appliceras på det valda 
ämnet. I de studier som tidigare gjorts på området och däribland SOU 2005:87 diskuteras ofta 
problemet med det låga engagemanget bland spararna. Det svaga engagemanget förklaras ofta 
med hjälp av olika teoribildningar inom Behavioral Economics. Behavioral Economics 
innefattar många olika perspektiv på varför individer inte agerar rationellt. De som 
intresserade oss var främst de angående valmöjligheter, informations-overload och bounded 
self-control. Med tanke på att uppsatsen bland annat behandlar PPM:s 
informationsverksamhet sökte vi även teorier kring kommunikation och effektiv information.  
Sökningen av materialet till teorier gjordes främst med hjälp av de tillgängliga databaserna på 
Umeå Universitetsbibliotek och då i första hand Business Source Premier (EBSCO) och 
Emereld. Sökord som användes var exempelvis ”premium pension system” och ”behavioral 
economics”. Även via ALBUM sökte vi relevant litteratur för de valda teorierna. De källor vi 
använt oss av anser vi är trovärdiga då författarna är väl ansedda. Mariam Grinman ett välkänt 
namn inom informationsforskning och så också Mullainathan inom behavioral economics.   
 

4.3 Källkritik  

Ett kritiskt förhållningssätt till de använda källorna är naturligtvis viktigt i genomförandet av 
olika studier för att få ett så pålitligt och trovärdigt resonemang som möjligt. För att få en 

                                                 
63 Dahmström K, Från datainsamling till rapport, 2000 s 59 
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ökad trovärdighet har vi gått igenom flera källor som behandlar samma ämne. Vår 
genomgång av källor gav oss en uppfattning om vilka av dessa som var mest relevanta för 
denna uppsats. I valet av källor kan vår subjektiva uppfattning om ämnet ha spelat en viss roll. 
Vi har dock strävat mot att vara objektiva och därför försökt hitta källor som ger olika 
synvinklar.   
 
För att dokumentera den information som hämtats från andra källor har en systematisk 
källhänvisning använts. Artiklar som har använts som källor är i första hand vetenskapliga 
och publicerade artiklar. Internetkällorna är offentliga och kontinuerligt uppdaterade källor. 
Dessutom har vi varit noga med att ange den tidspunkt då informationen inhämtades. Även ett 
antal tidnings- och tidsskriftsartiklar har används som informationskälla. Hänvisning har 
gjorts till tidningens eller tidsskriftens nätupplaga med information om vem som har skrivit 
artikeln, när artikeln har publicerats och tidspunkt då informationen hämtades. De böcker som 
har använts som källa är antingen kurslitteratur eller skrivna av välkända och respekterade 
författare. I de enstaka fallen där det hänvisats till sekundära källor har detta angetts tydligt. 
 

4.4 Enkätutformningen 

Vid kvantitativa studier är enkätundersökningar av olika slag det vanligaste 
tillvägagångssättet för att få in data. Ett välkonstruerat frågeformulär är avgörande för 
huruvida resultatet av undersökningen kan uppfylla studiens syfte och få svar på den aktuella 
frågeställningen. För att lyckas med detta är det lämpligt att först utgå från studiens syfte och 
försöka hitta mätbara variabler för att sedan utforma frågorna. Viktigt att tänka på vid 
utformningen av frågorna är bland annat att undvika ledande frågor, använda ett enkelt språk, 
ge förklaringar till ord eller uttryck som kan vara svåra att förstå, begränsa antalet frågor samt 
att läsa frågorna högt eller att eventuellt göra en provundersökning.64  
 
Vår enkät65 inleds med en kort introduktion till vad studien i stora drag handlar om, i 
inledningen framhålls även att svaren naturligtvis kommer att behandlas anonymt. De fyra 
första frågorna är bakgrundsvariabler och gäller kön, ålder, utbildningsnivå samt årsinkomst. 
Detta för att kunna dra slutsatser om åldersgrupper, en viss utbildningsnivå samt inkomstnivå. 
Årsinkomst är intressant eftersom ju högre inkomst desto mer pengar får individen avsatt till 
sin premiepension. Statistik från PPM pekar på att ju högre summa pengar att placera, desto 
mer engagerad är individen i sin premiepension. Det har naturligtvis också att göra med ålder, 
en äldre person har sannolikt varit verksam i arbetslivet en längre period än en yngre och har 
därför också mer intjänat till premiepensionen. Genom undersökningen får vi reda på om även 
detta gäller för våra två utvalda grupper. 
 
Frågorna fem till tio handlar om hur informerad individen anser sig vara i premiepensionen 
och var denna information/kunskap kommer ifrån, hur informationsverksamheten upplevs 
samt vad individen gör med sitt orange kuvert. För att utreda hur informationsverksamheten 
upplevs har vi valt att låta respondenterna gradera hur de uppfattar innehållet i det orange 
kuvertet. Detta genom att be respondenterna värdera huruvida de tycker innehållet är 
fullständigt, lättbegripligt, informativt eller inte. Motsvarande fråga och svarsalternativ 
ställdes även vad gäller PPM:s hemsida.  
 

                                                 
64 Dahmström, K. Från datainsamling till rapport, 2000, s. 97 ff 
65 Se Bilaga 2 för den fullständiga enkäten 
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Vi har även lagt in en kunskapsfråga där respondenterna ska svara på hur stor del av den 
allmänna pensionen de tror avsätts till premiepensionen. Syftet med detta är att kunna dra 
slutsatser om respondenternas upplevda kunskapsnivå överensstämmer med den faktiska; om 
de överskattar eller underskattar hur välinformerade de egentligen är.  
 
Vi avslutar enkäten med två öppna frågor där anledningar till svagt engagemang och allmänna 
uppfattningar om pensionssystemet kan lämnas. Att ha öppna frågor är vanligtvis inte att 
föredra vid enkäter då de ibland ignoreras eller blir svåra att koda. Det kan dock vara bra att 
ha med ett fåtal öppna frågor för att de kan ge ovanliga eller oväntade svar som kanske inte 
uppmärksammats vid endast slutna frågor.66 Slutna frågor å andra sidan som huvudsakligen 
används i vår enkät gör det lätt att bearbeta svaren och gör att jämförbarheten ökar.  
 

4.5 Urval 

Det finns en uppsättning av urvalsmetoder: Subjektiva urval används för lättåtkomliga 
element. Exempelvis om man ska undersöka Sveriges utrikespolitik genom att intervjua en 
politiker på Utrikesdepartementet då är det en sådan subjektiv urvalsmetod att föredra. Vid 
sannolikhetsurval däremot låter man en slumpmekanism styra urvalet. Obundet slumpmässigt 
urval (OSU), stratifierat urval, systematiskt urval, gruppurval är de mest förekommande, men 
det finns även mellan varianter. Vilken urvalsmetod man väljer beror på syftet, problemets 
karakter, undersökningens design och själva populationens egenskaper. Utifrån uppsatsens 
ämne, problemformulering och syfte valdes en tvåstegs urvalsmetod. Först gjorde vi ett 
subjektivt urval genom att utgå från våra antaganden om hur viktig PPM:s informations 
verksamhet är för pensionsspararna att engagera sig i aktiv placering av sina pensionspengar. 
De två jämförelsegrupper som fick fylla i enkäter valdes på ett subjektivt sätt utifrån våra 
antaganden om respektive grupp. När det gäller utdelning av enkäter till medlemmar av 
respektive grupp var urvalsmetoden sannolikhetsurval. Varje gruppmedlem hade lika stor 
chans att få fylla i en enkät.67  
 
Enkäterna delades ut till anställda på ett företag i tillverkningsindustri i Umeå och till 
anställda vid Umeå Universitet med ekonomisk inriktning. På det valda företaget arbetar cirka 
hundra anställda i två skift. Efter kontakt med ansvarig på företaget fick vi möjlighet att dela 
ut enkäterna under de båda skiftens lunchraster. Det finns även ett antal anställda inom 
administration och ekonomi i samma lokaler, men dessa lämnades utanför rampopulationen 
och enkäten delades endast ut till dem som arbetade i produktionen. 
 
På institutionen vid Umeå Universitet delades enkäterna ut till de anställda som är 
doktorander, lektorer, adjunkter, professorer och professorsassistenter. Det vill säga inte till 
administratörer, koordinatorer och It-konsulter. Vid urvalet använde vi oss av 
personalkatalogen som finns tillgänglig på Umeå universitets hemsida. Bland doktoranderna, 
adjunkter, professorer och professorsassistenter valdes sedan femtio stycken slumpmässigt ut. 
Enkäterna lades sedan i de utvalda individernas postfack på institution.  
 
Anledningen att vi valde dessa två grupper är för att de är verksamma inom helt skilda 
yrkesområden vilket gör studien intressant och att en jämförande analys kan genomföras 
utifrån respondenternas enkätsvar. Individernas egenskaper skiljer sig åt mellan grupperna. Vi 
vet med säkerhet att samtliga av de tillfrågade på Umeå Universitet har universitetsutbildning 

                                                 
66 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 176 ff 
67 Dahmström, K, Från datainsamling till rapport, 2000, s 237 ff 
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med tanke på deras positioner som nämnts ovan, det vill säga doktorander, adjunkter, etcetera.  
På tillverkningsföretaget kan en andel av de tillfrågade också ha en högre utbildning men det 
kan dock förväntas att utbildningsnivån i genomsnitt är lägre i denna grupp. Enligt 
SOU:2005:87 spelar utbildningsnivå en viss roll för aktiviteten inom 
premiepensionssparandet. Undersökningen visar att en universitetsutbildad individ mer aktiv i 
sin premiepension än en gymnasieutbildad individ.68  
 
De skilda yrkesområdena gör vidare att det finns skillnader mellan grupperna vad gäller vanan 
att tillgodogöra sig information och förhållandet till informationsinhämtning. De anställda vid 
Umeå Universitet är genom sin verksamhet, exempelvis forskning vana att tillgodogöra sig 
information av olika slag. Det är ett så kallad informationsrikt yrkesområde där information 
ses som en nödvändig del av arbetsprocessen. Olika yrken kräver sålunda olika grader av 
informationsbearbetning. I tillverkningsindustrin är information och kunskap hjälpmedel för 
att kunna utföra en specifik uppgift, exempelvis inom produktion. Informationen i sig är inte 
en ”råvara” som omvandlas till en produkt under tillverkningsprocessen.69  
  
4.6 Enkätutdelning 

På företaget delades enkäterna ut under de anställdas lunchrast. Här arbetar man i skift så 
distributionen skedde vid två tillfällen för att få in ett visst antal svar. Vid det första tillfället 
upplevde vi att de anställda hade tid och visade ett visst intresse för undersökningen. Vid 
andra tillfället var miljön mer stressad och det var flera som avböjde att vara med i 
undersökningen jämfört med det första besöket. Eftersom vi själva delade ut enkäterna och 
fick tillbaka dem efter att de fyllts i, undkom vi problemet med det bortfall som kan uppstå 
vid postenkäter och internetenkäter.70 Vid de båda tillfällena var det ca 30 personer på plats, 
flera av de anställda lämnade företaget under lunchrasten. Vi hade alltså totalt 60 personer att 
fråga och 50 enkäter att dela ut. Av dessa 60 personer valde 43 stycken att delta i 
undersökningen. Det bortfall som uppstod i det här fallet var de som valde att inte medverka i 
undersökningen, eftersom det är ett slumpmässigt bortfall anser vi inte att det påverkar 
resultatet. Den svarsfrekvens vi fick på 86 procent får anses vara väldigt bra för att vara en 
enkätstudie.71   
 
Situationen då frågorna besvaras kan påverka hur väl respondenterna läser frågorna, hur väl 
de förstår dessa och hur de uppfattas. En stressad situation torde leda till att respondenterna 
inte läser frågorna lika noggrant och heller inte tänker efter innan de svarar. Vi anade på 
förhand att de anställda på företaget inte skulle vara alltför intresserade och angelägna om att 
få vara med i undersökningen eftersom vi trots allt ”störde” dem under deras lunchrast. Vi 
försökte därför göra enkäten så lätt att förstå som möjligt och hålla nere antalet frågor så att 
den skulle gå fort att besvara.  
 
En positiv sak med att personligen dela ut enkäterna är att man får se respondenternas 
reaktioner inför enkäten och frågorna. Vi upplevde det som så att många på det valda 
företaget instinktivt reagerade negativt när de såg att frågorna handlade om premiepensionen. 
Vi tror att en bidragande orsak till detta är att många har fått se sitt premiepensionssparande 
krympa i den finanskris som nu råder med ständigt fallande kurser. Det genomsnittliga 
utvecklingen för samtliga fonder inom PPM i år är -35 procent och 70 procent av 

                                                 
68 SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs. s. 82 
69 Ginman M, De intelektuella resurstransformationerna, 1987, s 4-5 
70 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 122 
71 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 164 
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premiespararna har haft en negativ trend på sitt premiesparande senaste året.72  Den 
nedåtgående trenden gör nog att många känner sig negativt inställda eller att de inte vill bli 
påminda om hur dålig tillväxten varit senaste tiden. Hade istället situationen varit den 
motsatta med starkt stigande kurser hade förmodligen spararnas spontana reaktion på ämnet 
varit annorlunda.  
 
På den valda institutionen vid Umeå Universitet delades 50 enkäter ut i de anställdas postfack 
och respondenterna ombads lämna de ifyllda enkäterna i vår handledares postfack. Här blev 
situationen mer lik en postenkät. Vid postenkäter är risken för bortfall desto större jämfört 
med om man delar ut enkäten till respondenterna personligen. Vidare tappar man chansen att 
se respondenternas reaktioner när de fyller i enkäten. Eftersom merparten av enkäterna inte 
delades ut personligen till respondenterna på institutionen hade de tid och möjlighet att 
exempelvis kolla upp hur stor del av årsinkomsten som avsätts till premiepensionen innan de 
svarar.  
 
Bortfallet som uppkom var relativt stort vilket gjorde att de ifyllda enkäterna inte utgjorde ett 
tillräckligt stort underlag att dra slutsatser utifrån eftersom svarsfrekvensen endast låg på cirka 
30 procent. För att få in ett lämpligt antal ifyllda enkäter valde vi därför att dela ut ytterligare 
15 enkäter. Denna gång delade vi ut enkäterna personligen istället för att lägga dem i 
respondenternas postfack. Det visade sig ge betydligt större gensvar då samtliga av de 
tillfrågade vid detta tillfälle besvarade enkäten. Totalt sett fick vi således en svarsfrekvens på 
52 procent (34 av 65) på Umeå Universitets ekonomiinstitutioner.  
 

4.7 Bortfalls- och täckningsanalys 

Bortfallsanalys är en viktig del av undersökningens reliabilitet och validitet. Vid bortfall 
måste man räkna med systematiska fel. Bortfallet kan vara partialt eller totalt. När till 
exempel någon av frågorna inte är besvarade kallas det för partialbortfall och när hela enkäten 
är utebliven blir det total bortfall. Kravet på svarsfrekvensen vid olika typer av enkät 
undersökningar kan vara olika. Dessutom ställer yrkesstatistiker kanske högre krav för att 
minimera bortfallet. Det finns även etablerade tumregler för undersökningar inom det 
företagsekonomiska undersökningsområdet. Enligt Bryman & Bell har Mangione (1950, s 60-
61) ”kategoriserat svarsprocenten när del gäller andelen besvarade enkäter på följande sätt:  
Över 80 procent: utmärkt, 70-85 procent: bra, 60-70 procent: acceptabelt, 50-60 procent: 
knappt godkänt samt under 50 procent: oacceptabelt.”73 Trots att en svarsfrekvens under 50 
procent anses vara oantagbar finns dock exempel på många publicerade vetenskapliga artiklar 
som uppvisar en svarsfrekvens långt under 50 procent. Risken med att använda sig av enkäter 
som undersökningsmetod är framförallt stort bortfall. Det gäller då att ha i åtanke vilka följder 
bortfallet kan leda till och vilka begränsningar det kan ge studiens resultat.74 Vi väljer att 
analysera svarsfrekvensen för respektive grupp eftersom också resultaten från de båda 
grupperna kommer att redovisas var för sig.  
 
Vid enkätutdelningen på tillverkningsföretaget fick vi en svarsfrekvens på 86 procent vilket 
enligt allmänna tumregler är ett utmärkt resultat.  
 

                                                 
72 Dagens Industri, 2008-12-01 Macéus K P, 100 PPM-miljarder utraderade, hämtat 2008-12-05, 11:23, 
www.di.se 
73 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 2005  s. 164,   
74 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 2005  s. 167 
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På Umeå universitet var svarsfrekvensen desto lägre, närmare bestämt 52 procent.  
Större delen av utdelningen på universitetet antog formen av en postenkät och risken för 
bortfall är större vid denna typ av distribution. Vi löste detta genom att dela ut ytterligare 15 
enkäter för att öka analysunderlaget, vilket har beskrivits närmare under punkt 4.5 
Enkätutdelning.  
 
En svarsfrekvens på cirka 20 procent kan vara acceptabel under vissa omständigheter. 
Exempelvis när man undersöker en relativt heterogen grupp och när man delar ut ett stort 
antal enkäter. I vårt fall skulle en svarsfrekvens på 20 procent innebära att vi endast fått in 10 
enkäter. Ett underlag från endast 10 respondenter är mycket svårt att dra slutsatser kring och 
analysera. Med ett större antal utdelade enkäter fick vi in ett fler besvarade enkäter vilket 
möjliggör en analys trots att svarsfrekvensen fortfarande var relativt låg. Den svarsfrekvens på 
52 procent som det i slutändan landade på anser vi utgöra ett rimligt underlag för att kunna 
analysera och dra slutsatser från.  
 
Det partiella bortfall som uppstod var relativt litet för båda grupperna dock något större för 
grupp A, det vill säga tillverkningsföretaget. Ett fåtal individer har inte angett ålder eller 
årsinkomst. Frågor om ålder och inkomst upplevs som känsliga av en del varför de väljer att 
avstå från att svara. På frågan angående vilka informationskällor som gett kunskaper kring 
premiepensionen fick vi ett mindre bortfall från respondenterna på tillverkningsföretaget. Ett 
problem som vi uppmärksammade är de individer som på fråga 7 angett att de inte öppnar sitt 
orange kuvert och som på följande fråga gett sina synpunkter på innehållet i orange kuvertet. 
Det rör sig om ett mindre antal individer, 3 stycken från tillverkningsföretaget som fyllt i 
enkäten på detta sätt. Det kan antingen vara så att de vid något tillfälle öppnat sitt kuvert och 
då fått en uppfattning om innehållet eller så har de missuppfattat frågan. Vi har dock tolkat det 
som att dessa personer vid något tillfälle skapat sig en uppfattning om innehållet i kuvertet 
och därför behandlat deras svar som riktiga.  
 
Varken det totala bortfallet eller det partiella bortfallet tillför ett systematiskt fel som påverkar 
undersökningens resultat då i båda fallen bortfallet styrs av slumpen.  
 
Ytterligare ett viktigt problem som undersökaren måste kunna behandla är just övertäcknings- 
och undertäckningsproblem som ger upphov till systematiska fel. De bästa resultaten får man 
om alla element i populationen ingår i urvalsramen, men det är inte alltid möjlig. När 
målpopulationen och rampopulationen skiljer sig åt uppstår det så kallade täckningsfel.  
Undertäckning uppstår när element som ingår i målpopulationen men inte ingår i 
rampopulationen. Övertäckningsproblemet är relativt lättare att åtgärda. När element som 
ingår i rampopulationen men inte i målpopulationen får vara med undersökningen 
uppkommer övertäckningsfel. 
 
Vår målpopulation är anställda på institutioner vid Umeå universitet med ekonomisk 
inriktning och anställda inom produktionen på ett företag verksamt inom 
tillverkningsindustrin i Umeå. I undersökningen uppstod varken undertäckning eller 
övertäckning då samtliga av de tillfrågade tillhörde respektive grupp. Exempel på problem 
som hade kunnat uppstå är om vi hade fått med personer tillhörande någon annan institution 
på universitetet. Eller om vi på företaget också delat ut enkäten till de som arbetade på 
administrationen och inte endast i produktionen.  
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4.8 Bearbetning av data 
 

4.8.1 Definition av variabler  

En variabel är en egenskap som kan variera mellan olika enheter i populationen. Åsikter, 
ålder, längd, mängd, temperatur, civilstånd, lön och så vidare, är exempel på variabler som 
kan finnas hos ett element i en population. Det finns olika typer av variabler och vilket mät 
instrument som skall användas beror på karaktären av variabeln som ska mätas. Man brukar 
skilja mellan kvantitativa och kvalitativa variabler, diskreta och kontinuerliga variabler. Om 
variabeln antar numeriska värden är den kvantitativ och om icke-numerisk då säger man att 
variabeln är kvalitativ. Kvalitativa variabler måste därför kodas för att kunna bearbetas 
statistiskt. De flesta frågor i denna enkätundersökning var av karaktären kvalitativa variabler. 
Därför kodades datamaterialet, det vill säga datamaterialet översattes till statistiskt språk 
innan själva bearbetningsprocessen inleddes.  
 
Skillnaden mellan diskreta och kontinuerliga variabler är den att den första kan anta endast 
ändligt antal värden eller ett oändligt antal värden som är uppräkneliga, medan den senare 
antar värden i ett intervall. När det gäller denna enkätstudie var alla variabler förutom de två 
sista öppna frågorna av typen diskreta variabler.  
 

4.8.2 Mätprocedur, mätvärde, mätnivå 

Vid enkätundersökningar finns det alltid en risk att man inte får fram det som respondenten 
verkligen tycker. Även mätproceduren kan ge upphov till mätfel, det vill säga att det uppstår 
en skillnad mellan erhållet och sant värde.  För att minimera risken för vilseledande resultat 
klassificeras data utifrån dess kvalitet med hänsyn till tre kriterier; rangordning, ekvidistans 
och absolut nollpunkt. Absolut nollpunkt betyder att 0 är det lägsta mätvärde som kan 
förekomma i hela data materialet. Med ekvidistans menas att avståndet mellan två 
intilliggande mätvärden överallt är lika stort. Och med rangordning menas det att det går att 
meningsfullt rangordna mätvärden.75 
 
Man brukar skilja mellan fyra typer av data utifrån variabeltyper data materialet innehåller. 
Kvotdata kännetecknas av rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt. Intervalldata eller 
scale som det kallas för i SPSS ger möjlighet till rangordning och ekvidistans men inte 
absolut nollpunkt. Ordinaldata kan rangordnas men varken ekvidistans eller absolut nollpunkt 
egenskaper finns. Kvalitetsmässigt den lägsta mätnivån ger nominaldata som ger möjlighet till 
endast klassificering av värden. Önskvärt är att man får in mätvärden som kan bearbetas på 
högsta mätnivå, det vill säga kvot nivå.76 De mätvärden som vi fick var av typen ordinal, 
nominal och intervall. 
 
De svar som vi fick från enkätundersökningen var i stor utsträckning av kvalitativ karaktär 
vilket omvandlades till statistiskt data. Vid inmatningen av enkäterna fick varje 
svarsalternativ en siffra, detta för att underlätta den statistiska behandlingen av data.  
Exempelvis omvandlades svaren i fråga 5 enligt principen att svaret ”mycket lite” fick värdet 
1, ”lite” fick värdet 2 och så vidare.   
 

                                                 
75 Bryman A, Bell E, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 2005 s. 256-57 
76 Keller G, Warrack B, Statistics For Managements and Economics, Thomson, 2003, s. 258 ff 
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Efter datainsamlingen användes SPSS och Excel för bearbetning av det insamlade materialet. 
Eftersom vi hade två grupper delade vi in dem i grupp A och B där grupp A är anställda på 
tillverkningsföretaget och grupp B är anställda vid Umeå Universitet. Vi gjorde sedan två 
separata dokument för respektive grupp. Vi kunde sedan jämföra de båda resultaten för att 
hitta samband och skillnader.  
 
Vad gäller kodning av datamaterialet hade vi fyra bakgrundsvariabler vilka var kön, ålder, 
utbildningsnivå samt årsinkomst. Kön kodades som dummyvariabel där 0 definierade man 
och 1 kvinna vilket i SPSS specificerades som nominal variabel. Fråga två angående ålder 
betraktades som ett typisk intervall vilken i detta fall kunde anta värden mellan 18 och 67. 
Även årsinkomst definierades som intervallskala. Resterande frågor definierades som 
antingen nominala eller ordinala. Samtliga frågor utom de två sista öppna frågorna 
bearbetades i SPSS.  
 

4.8.3 Val av statistiskt analysverktyg 

Statistiskt kan datamaterialet analyseras med hjälp av olika analysverktyg. Ett av de 
vanligaste sätten att söka samband mellan olika storheter är regression och den linjära 
regressionsmodellen är det enklaste och vanligaste analysverktyget för att identifiera direkta 
samband. Med hjälp av en linjär regressionsmodell kan man se sambanden mellan den 
beroende variabeln och de oberoende variablerna. För att en linjär regressionsanalys ska ge 
möjlighet till några meningsfulla slutsatser bör de antaganden77 om linjära och additiva 
samband som ligger till grund för den linjära regressionsmodellen uppfyllas. Dessutom bör 
datamaterialet vara antingen av dummykaraktär eller kunna mätas på högre mätnivåer. Trots 
att en dummyvariabel kan ses som en nominal variabel har den speciella egenskaper som gör 
en regression möjlig. Den lägsta mätnivån som möjliggör en regressionsanalys är 
ordinalskala. Flertalet av frågorna i vår enkät var definierade som nominal variabel vilket 
ledde till att en regressionsanalys ansågs vara olämplig. Ytterligare ett problem som ledde till 
att vi avstod från att göra en regressionsanalys var korrelationen mellan våra förklarande 
variabler. Korrelationstabellen visade att de flesta av våra förklarande variabler var mer eller 
mindre korrelerade med varandra. Korrelation mellan två förklaringsvariabler i en 
regressionsmodell strider mot ett av grundantaganden. Problemet med korrelation mellan 
förklarande variabler leder till att det blir omöjligt att identifiera vilken eller vilka av de 
korrelerade förklaringsvariablerna som påverkar den förklarade variabeln. När resultaten 
plottas för ett fåtal svarsalternativ är det svårt att utläsa linjära samband. Vi fann det därför 
lämpligt att inte undersöka datamaterialet genom regression.  
 
Ett annat statistiskt analysverktyg som är lämpad speciellt för analys av data material på 
nominal mätnivå är det så kallade Chi Två-testet. Chi Två-testet används främst för att 
utvärdera resultat av opinionsundersökningar men är också vanligare att använda för att 
jämföra två oberoende grupper eller för jämförelse mellan en grupp och ett fast förväntat 
värde. Jämförelse mellan ett stickprov och ett fast förväntat värde kräver dock kännedom om 
populationens förväntade värde, det vill säga det värde som man anser är normalt för 
populationen.  För att Chi Två-testet ska ge underlag för meningsfulla slutsatser bör förutom 
kännedom om populationens vid tidigare undersökningar fastställt förväntade värde, 
stickprovet vara tillräckligt stort, annars kan risken om osäkra gissningar uppstå.  Enkelheten 
och användbarheten med Chi Två-test är att det inte bygger på många antaganden och ger 
möjlighet till att analysera data material av ickeparametrisk karaktär. Det som krävs för att ett 

                                                 
77 Studenmund, A.H, Using Econometrics A practical guide, Pearson International Edition, 2006, flera kapitel. 
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Chi Två-test ska fungera är att de båda variablerna som jämförs ska vara på samma mätnivå, 
det vill säga nominalskala. Dessutom ska det förväntade antalet vara minst 5 individer i var 
och en av rutorna i jämförelse tabellen, åtminstone 80 procent av rutorna bör uppfylla detta 
krav. 78 
 
På grund av undersökningens design och syfte har flera analysverktyg används. En bivariat 
korrelations tabell har skapats för att kunna se huruvida variablerna är korrelerade med 
varandra. Korrelationstabeller för de båda grupperna är bifogade som bilagor.79 Dessutom har 
en så kallad korstabelltest gjorts för att skapa två-vägs tabeller och mäta sambandet mellan de 
variabler som är mest intressanta för att kunna dra några slutsatser. Eftersom undersökningen 
har designats som en jämförelse mellan två oberoende stickprov från två populationer med 
olika egenskaper har det naturliga valet varit att jämföra medelvärden för de olika 
egenskaperna hos varje variabelpar från respektive grupp. När variansen och 
standardavvikelsen för populationen är okänd är det t-test med två oberoende stickprov som 
kan användas för att identifiera skillnaderna mellan undersökningsgrupperna. Resultaten från 
t-testet har använts för analysen och diskussion avsnittet. 
 
För att kunna dra slutsatser av materialet och hitta samband kopplade till studiens syfte 
jämfördes olika kombinationer av svarsalternativ. För oss är exempelvis frågan om hur 
välinformerad individen anser sig vara i relation till hur stor del av årsinkomsten de tror 
avsätts till premiepensionen intressant. Där kan vi få indikationer på huruvida personen i fråga 
i realiteten har de kunskaper de tror sig ha. En person som anser sig vara välinformerad och 
som sedan inte vet hur stor del som avsätts till premiepensionen överskattar förmodligen sin 
kunskap i ämnet. De två öppna frågorna användes för att se specifika uppfattningar och 
åsikter från respondenterna som vi inte kunde se endast utifrån de slutna frågorna.   
 

                                                 
78 Keller G, Warrack B, Statistics For Managements and Economics, Thomson, 2003, s. 258 ff 
79 Se bilaga 4 och 5 



29 
 

5 Empiri  

I detta kapitel redogör vi för resultatet från de insamlade enkäterna. Här redovisas resultatet 
av enkätundersökningen för respektive grupp och för respektive enkätfråga. Diagram som 
visar svarsfördelningen på frågorna återfinns i bilaga 3.  
Grupp A = anställda på tillverkningsföretaget. 
Grupp B = Anställda vid Umeå Universitet på institutioner med ekonomisk inriktning. 

 
 
Fråga 1 och 3 Kön och utbildningsnivå 
Av respondenterna på tillverkningsföretaget var 23 procent kvinnor och 77 procent män.  
Andelen män och kvinnor på Umeå Universitet är relativt jämnt fördelat, 56 procent av de  
tillfrågade var män, respektive 44 procent kvinnor. 
 
I grupp A angav 32 procent av de tillfrågade att de hade högskoleutbildning. Förutom en 
person som angav grundskoleutbildning svarade de resterande respondenterna gymnasium 
som högsta utbildningsnivå, det vill säga ca 63 procent.  Som väntat angav samtliga av de 
tillfrågade i grupp B högskola/universitet som utbildningsnivå.  
 
Fråga 2 Ålder 
Medelåldern bland de tillfrågade i grupp A var 28 år. Majoriteten av respondenterna är under 
30 år, närmare bestämt cirka 80 procent. 20 procent är således över 30 år. Yngst var 19 år och 
äldst var 53 år. 
 
Medelåldern i grupp B var 41 år, således något högre än grupp A. Den yngsta respondenten i 
denna grupp var 25 år och äldst 64 år. 25 procent av de tillfrågade var 30 år eller yngre och 
följaktligen 75 procent över 30.  
 
Fråga 4 Årsinkomst 
Vad gäller årsinkomsten i grupp A ligger 40 procent i intervallet mellan 200 000 - 250 000 
och 35 procent mellan 250 001 - 300 000. 16 procent tjänar mindre än 200 000 och 7 procent 
tjänar 300 001 eller mer.  
 
33 procent av de tillfrågade i grupp B tjänade mer än 350 001 varav 24 procent över 400 000 
per år. 12 procent hade en årsinkomst som låg under 250 000. Det enskilt mest kryssade 
alternativet var 250 001 - 300 000 vilket 36 procent hade uppgett.   
 
Det finns således ett större antal individer med en högre årsinkomst i grupp B jämfört med 
grupp A.  
 
Fråga 5 Hur informerad anser Du att Du är om hur pensionssystemet fungerar?  
Grupp A 
På frågan hur informerad respondenten anser sig vara 
angående pensionssystemet svarade 30 procent att de 
var mycket lite informerade och 44 procent att de var 
lite informerade. 16 procent tyckte sig vara ganska bra 
informerade. Endast 4 personer svarade att de var bra 
eller mycket bra informerade. 
 
De fyra personer har angett att de är bra eller mycket 

Tabell 1a: Ax5 - Hur informerad är du  

  Observerat  Antal 
Mycket lite 13 
Lite 19 
Ganska bra 7 
Bra 3 
Mycket bra 1 
Total 43 
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bra informerade om premiepensionen var alla män. Man kan initialt tro att de relativt 
välinformerade individerna själva väljer fonder men det är två av dessa fyra individer som 
själv valt. Vidare kan man förvänta sig att en person som anser sig vara välinformerad också 
vet hur stor del av årsinkomsten som avsätts till premiepensionen. Men endast en av de fyra 
har svarat rätt på frågan hur stor del som avsätts. Kan tilläggas att den personen som svarade 
rätt ansåg sig vara mycket informerad och också angett att det orange kuvertet läses noggrant. 
Eftersom endast ett fåtal ansåg sig vara välinformerade blir det av naturliga skäl svårt att dra 
några slutsatser om vad som är bakomliggande orsaker och utmärkande för dessa individer 
 
13 stycken av respondenterna angav att de var mycket lite informerade om premiepensionen. 
70 procent av dessa har heller inte själv valt fonder utan låter PPM förvalta deras 
premiepension. Vad gäller det orange kuvertet har majoriteten av de som anser sig vara 
mycket lite informerade kryssat att de öppnar det inte eller att de öppnar men läser nästan 
inte.  
 
Grupp B 
32 procent ansåg att de var bra eller mycket bra 
informerade om pensionssystemet. 35 procent tyckte 
sig vara mycket lite eller lite informerade och slutligen 
32 procent att de var ganska informerade. Stor 
spridning alltså och ingen framträdande tendens till att 
majoriteten exempelvis skulle vara bra/mycket bra 
informerade.  
 
Av de individer som anser sig vara bra eller mycket bra informerade är 72 procent män. 
Medelåldern för dessa individer ligger på 45 år och 55 procent har en årsinkomst över 
400 000 kr. Av de som däremot bedömer sig vara mycket lite eller lite informerade är 67 
procent kvinnor, medelåldern är 39 år och 16 procent har en årsinkomst över 350 000 kr. 
Flertalet av de som anser sig vara mycket lite eller lite informerade har således en något lägre 
årsinkomst än de som anser sig vara bra eller mycket bra informerade.  
 
Fråga 6 Vilka informationskällor har gett dig den kunskap Du anser dig ha? 
Grupp A 
På frågan vilka informationskällor respondenten fått sin huvudsakliga kunskap ifrån var de 
vanligaste svaren att det var från banken eller via det orange kuvert. 6 stycken angav ppm.nu 
och 4 stycken försäkringskassan.  Av de 10 stycken som hade valt ”annat” hade de angivit 
släkt/vänner, via facket samt via tv- och radioreklam som exempel på informationskällor.  
 
Grupp B 
De mest valda alternativen på denna fråga var att informationen i huvudsak kommer från det 
orange kuvertet, ppm.nu eller annat. 44 procent av de tillfrågade hade angett att de hade fått 
sin kunskap från någon annan källa, exempel på vad det kunde vara är följande 
”Eget intresse”  
”artiklar, tidningar”  
”min utbildning” 
”forskning på området”  
”informationskväll”  
”jobbat i finansbranschen” 
 
 

Tabell 1b: Bx5 - Hur informerad är du 

  Observerat  Antal 
Mycket lite 5 
Lite 7 
Ganska bra 11 
Bra 6 
Mycket bra 5 
Total 34 
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Fråga 7 Vad gör du med ditt orange kuvert?  
 Grupp A 
 Det vanligaste svaret på frågan vad respondenten gör 
med sitt orange kuvert var att de öppnar men läser nästan 
inte eller att de öppnar och läser översiktligt, 33 procent 
på respektive alternativ. 14 procent svarade att de öppnar 
och läser noggrant och 19 procent svarade att de inte ens 
öppnade kuvertet. Medelåldern på de som inte öppnar sitt 
kuvert är drygt 24 år, alltså något under genomsnittet för 
hela gruppen. Medelåldern på de som å andra sidan läser 
innehållet i sitt orange kuvert noggrant är 39 år.  
 
Grupp B 
 74 procent svarade att de antingen öppnar och läser 
översiktligt eller att de öppnar och läser noggrant. 15 
procent kryssade i att de inte öppnar kuvertet. Bland de 
individer som inte öppnar sitt orange kuvert är 
medelåldern 31 år och 60 procent av dessa anser sig vara 
mycket lite eller lite informerade om pensionssystemet.  
 
Bland de som öppnar och läser noggrant är medelåldern 
49 år och det är lika många som anser sig vara mycket 
informerade som lite informerade 
 
 
Fråga 8 Om du öppnar ditt orange kuvert och läser, vad är din uppfattning om innehållet?  
Grupp A 
47 procent svarade en 3:a på huruvida det orange kuvertet var fullständigt. Detta får antas som 
att de upplever det till viss del fullständigt eftersom en 5:a innebär helt fullständigt och en 1:a 
helt ofullständigt.  Likadant ser det ut på de följande två påståendena, det vill säga gällande 
om det är lättbegripligt och informativt. De flesta har således angett en 3:a i sitt svar. På 
frågan om innehållet är lättbegripligt har 11 personer svarat en 2:a eller 1:a vilket innebär att  
32 procent anser alltså att innehållet är relativt komplicerat.  
 
Grupp B 
På frågan om innehållet är fullständigt eller ej svarade de flesta en 3:a, vilket vi tyder som att 
även de till viss del finner innehållet fullständigt. 19 procent hade angett att innehållet var helt 
ofullständigt och 8 procent svarade att det var helt fullständigt. Tendensen visar dock att 
flertalet finner innehållet någorlunda fullständigt.  
 
Även på följande fråga; huruvida innehållet är lättbegripligt eller komplicerat svarade de 
flesta en 3:a. Ingen tyckte att innehållet var komplicerat och den tendens vi kan utläsa här är 
att de flesta finner det orange kuvertet som relativt lättbegripligt.  
 
Slutligen då; om innehållet är informativt eller inte har flertalet angett en 3:a. 12 procent 
tycker dock att det inte alls är informativt. Riktningen visar ändock på att innehållet ses som 
tämligen informativt.  
  
 
 

Tabell 2a: Ax7 - Vad gör du med det 
orange kuvertet 
  Observerat  Antal 
Öppnar det inte 8 
Öppnar men läser 
nästan inte 14 

Öppnar och läser 
översikligt 14 

Öppnar och läser 
noggrant 6 

Total 42 

Tabell 2b: Bx7 - Vad gör du med det 
orange kuvertet 

  Observerat  Antal 
Öppnar det inte 5 

Öppnar men läser 
nästan inte 

4 

Öppnar och läser 
översikligt 

17 

Öppnar och läser 
noggrant 

8 

Total 34 
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Fråga 9 Om du har besökt PPM:s hemsida, anser Du att det är lätt att hitta den 
information Du söker?  
Grupp A 
32 personer svarade ”vet ej” på frågan om de tycker det är lätt att hitta den information de 
söker på PPM:s hemsida. Trots att frågan inleds med ”Om du har besökt PPM:s hemsida...” 
tror vi att många av de som svarade ”vet ej” inte har besökt hemsidan. Hela 95 procent av 
respondenterna har svarat på frågan, vi bedömer det osannolikt att alla dessa har besökt sidan 
med tanke på hur svaren ser ut i övrigt. Frågan kan ha missförståtts av en del så vi borde för 
att förtydliga haft ett svarsalternativ i stil med ”har ej besökt ppm.nu”.  
 
Med ganska stor sannolikhet kan vi dock säga att de personer som svarat Ja eller Nej på 
frågan verkligen besökt ppm.nu. Vi kan därför påstå att minst 22 procent av de tillfrågade 
troligtvis har använts sig av hemsidan. 7 personer ansåg att det var lätt att hitta den 
informationen de söker och 2 personer tyckte att så inte var fallet.  
 
Grupp B 
Vi tror även att en del av respondenterna i grupp B svarat ”vet ej” på denna fråga trots att de 
inte besökt hemsidan. 48 procent har svarat Ja eller Nej vilket vi tolkar som att 48 procent av 
de tillfrågade också besökt hemsidan. Av dessa tycker 64 procent att det är lätt att hitta den 
information de söker och resterande tycker att så inte är fallet.  
 
Det finns alltså en ganska stor skillnad mellan de båda grupperna vad gäller användningen av 
ppm.nu, grupp B har använt sig av hemsidan i högre utsträckning än grupp A. Det förefaller 
ändock vara så att av dem som använder sig av hemsidan är det en lika stor andel i båda 
grupperna som finner det lätt att hitta den information de söker.  
 
Fråga 10 Om du besökt PPM:s hemsida, vad är din uppfattning om hemsidans innehåll?  
Grupp A 
Vi ställde samma fråga vad gäller innehållet på PPM:s hemsida som för det orange kuvertet, 
det vill säga huruvida innehållet är fullständigt, lättbegripligt och informativt.  Det var i 
huvudsak de som svarat Ja eller Nej på frågan om de finner informationen på ppm.nu lätt att 
hitta som också svarat på denna fråga. Vi tolkar det som att de som svarat på hur de uppfattar 
hemsidan också besökt den i realiteten.  Om sidan är fullständig eller inte svarade 70 procent 
antingen alternativ 3 eller 4, det vill säga att sidan är förhållandevis fullständig. Ingen har 
svarat att de finner sidan helt fullständig men 3 personer finner den helt ofullständig.  
 
På frågan om sidan är lättbegriplig eller ej svarade de flesta 3, 4 eller 5, de finner således 
sidan tämligen komplicerad. Endast en person tyckte att den var alltigenom lättbegriplig. Det 
samband vi kan utläsa är att de respondenter som svarat att sidan är ofullständig också finner 
den komplicerad och ej informativ. Motsvarande för de personer som finner sidan fullständig; 
att de också tycker den är lättbegriplig och informativ. Respondenterna har alltså i stor 
utsträckning angett samma svarsalternativ på samtliga tre påståenden. 
  
Grupp B 
47 procent har angett en 4:a på fullständighet vilket innebär att flertalet finner sidan 
fullständig. Endast två personer tycker att sidan är helt ofullständig och båda dessa personer 
har tidigare svarat att de är mycket lite informerade om pensionssystemet.  
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Majoriteten har angett en 3:a eller 4:a om hemsidan är lättbegriplig eller inte. Det tolkar vi 
som att flertalet tycker sidan är relativt lätt att förstå. Den person som svarat att sidan är 
komplicerad har tidigare uppskattat sig vara mycket lite informerad om pensionssystemet.  
 
Resultatet ser i princip likadant ut vad gäller om sidan är informativ eller inte, det vill säga det 
vanligaste ikryssade alternativet är 3 eller 4. Sidan upplevs alltså av majoriteten som relativt 
informativ.  
 
Fråga 11 Hur förvaltar du din premiepension?  
Grupp A  
På fråga nummer 11 ville vi veta hur respondenten 
förvaltar sin premiepension. Det vill säga om de själv 
valt fonder, om de har en fondförvaltare eller om de inte 
gjort något aktivt val själva. Det visade sig att 54 
procent av de tillfrågade inte själv gjort något val utan 
att premiepensionsmyndigheten via sjunde AP-fonden 
förvaltade deras premiepension. 30 procent hade själv 
valt fonder och 14 procent har angivit att de har en 
fondförvaltare. Det är ingen markant skillnad i medelålder mellan de som själv valt fonder 
själv och de som låter premiepensionsmyndigheten förvalta pengarna.   
 
Grupp B 
53 procent av de tillfrågade har själv valt fonder och av 
dessa anser sig 38 procent vara bra eller mycket 
informerade om pensionssystemet. Endast en person av 
dem som själv valt fonder är mycket lite informerad om 
pensionssystemet. Medelåldern för de som själva valt 
fonder är 46 år.  
 
30 procent har själva inte valt fonder, de låter alltså 
premiepensionsmyndigheten förvalta deras 
premiepension och av dessa är 40 procent mycket lite 
eller lite informerade om pensionssystemet. 2 av de som 
inte själva väljer fonder är mycket informerade om pensionssystemet. Medelåldern för de som 
själv inte gjort något fondval är 34 år. 
 
Fråga 12 Om du själv valt fonder, hur ofta ser du över dina fondval?  
Grupp A 
Trots att fråga 12 löd ”Om du själv valt fonder, hur ofta 
ser du över dina fondval?” svarade en del av dem som på 
tidigare fråga angett att de själva inte valt fonder. Vi 
tolkade dessa svar på så vis att kan man ändå ”se över” 
utvecklingen på sin premiepension trots att man själv inte 
gjort något fondval. 67 procent av de tillfrågade kryssade 
i att de sällan eller aldrig ser över sina fondval. 6 
personer gör det flera gånger per år och 3 personer en 
gång per år.  
 
 
 

Tabell 3a: Ax11 - Hur förvaltar du 
din premiepension 

  Observerat  Antal 
PPM förvaltar min 
premiepension 23 

Jag har valt en 
förvaltare 6 

Jag har själv valt 
fonder 13 

Total 42 

Tabell 3b: Bx11 - Hur förvaltar du 
din premiepension 

  Observerat  Antal 
PPM förvaltar min 
premiepension 10 

Jag har valt en 
fondförvaltare 6 

Jag har själv valt 
fonder 18 

Total 34 

Tabell 4a: Ax12 - Om du själv valt 
fonder, hur ofta ser du över dina val 

  Observerat  Antal 
Flera gånger per år 6 
En gång per år 3 
Sällan 8 
Aldrig 10 
Total 27 
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Grupp B 
Svaren är jämt fördelade över de fyra alternativen, det är 
i princip lika många som ser över sina fondval flera 
gånger per år som de som aldrig ser över fondvalen. 
Medelåldern på de som ser över valen flera gånger per år 
är 53 och motsvarande 43 år för de som aldrig ser över 
sina val. Det tycks inte föreligga några skillnader i 
huruvida man tycker sig vara välinformerad eller inte. 
Resultatet visar att individer som är mycket lite 
informerade ser över sina val i lika stor utsträckning som 
en individ som är bra eller mycket bra informerad.  
 
Fråga 13 Hur stor andel av din årsinkomst tror du avsätts till premiepensionen?  
Grupp A 
Rätt svar är 2,5 procent vilket också 38 procent av de 
tillfrågade hade kryssat i. Det näst mest ikryssade alternativet 
var 1,7 procent vilket 33 procent hade angivit. Det finns 
ingen tydlig gemensam nämnare för de individer som svarat 
rätt på frågan, en person som anser sig vara mycket lite 
informerad har svarat rätt alternativ likaväl som en person 
som anser sig vara mycket välinformerad. Vet man inte 
svaret har man trots allt 20 procents chans att svara rätt.  
 
Grupp B 
67 procent har svarat rätt på frågan, det vill säga att 2,5 
procent avsätts till  
premiepensionen, 37 procent av dessa var mycket bra eller 
bra informerade om pensionssystemet. 24 procent svarade att 
1,7 procent avsätts och även här var 37 procent mycket bra 
eller bra informerade om pensionssystemet.  
 
 
 
Fråga 14 Om premiepensionsmyndigheten förvaltar din premiepension, vad beror det på att 
du själv inte valt fonder? 
Följande är några exempel på vad respondenterna i respektive grupp angav som anledningar 
till att de själv inte valt fonder 
Grupp A 
”Lathet” 
 
”För lite pengar att placera” 
 
”Dåligt insatt i de olika fonderna” 
 
”Ointresse”. 
 
Grupp B 
”Jag är infinit riskavert och kan för lite, jag är lat, för många val” 
 

Tabell 4b: Bx12 - Om du själv valt 
fonder, hur ofta ser du över dina val 
  Observerat  Antal
Flera gånger per år 5 
En gång per år 5 
Sällan 4 
Aldrig 5 
Total 19 

Tabell 5a: Ax13 - Hur stor andel 
av din årsinkomst avsätts 
  Observerat  Antal
1,7 % 13 
2,5 % 15 
5 % 5 
7,2 % 6 
11,3 % 1 
Total 40 

Tabell 5b: Bx13 - Hur stor andel 
av din årsinkomst avsätts 
  Observerat  Antal 
1,7 % 8 
2,5 % 22 
5 % 1 
7,2 % 
11,3 % 

2 
0 

Total 33 
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”Tidspreferenser” 
 
”För många valmöjligheter” 
 
”Jag har inte tyckt att det varit en så viktig fråga för mig, har inte skaffat mig tillräcklig 
information för att välja” 
 
”Har inte haft tid/tror inte att en annan förvaltning nödvändigtvis ger högre avkastning” 
 
”Jag hoppas att de inte tar så stora risker i förvaltningen” 
 
 
Fråga 15 Vad är din allmänna uppfattning om premiepensionssystemet? 
Vi fick bland annat följande reaktioner från respektive grupp 
Grupp A 
”Det verkar som en bra sak men att man ändå måste spara på egen hand” 
 
”Bättre förr, mer osäkert med fondsystemet” 
 
”Krångligt, klurigt och ojämt då två personer med samma utsättning kan få helt olika pension 
utifrån hur pengarna placerats…” 
 
”Mycket bra att det finns” 
 
”Bra möjlighet för den som vill påverka sin pension mer” 
 
”Dåligt, svårbegripit och svårt att sätta sig in i” 
 
”Irriterande” 
 
”Det fungerar bra, förmodligen bättre om man orkar engagera sig i att förstå systemet 
bättre” 
 
”Jag är skeptisk till hur effektivt/säkert systemet är, ifall de ser till mitt bästa” 
 
”Vet typ Ingenting, tragiskt men sant” 
 
”Helt sjukt att svenska folket tvingas investera i värdepapper som medför risk. Pensionen bör 
vara ett rent sparande, inte spekulation” 
 
”Om du ej är aktiv är det rent lotteri, höga förvaltningsavgifter” 
 
Grupp B 
”Just nu är det dåligt” 
 
”Det kräver mycket av individen” 
 
”Fungerar hyfsat” 
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”Fel tid att införa det, nästan alla har idag minusavkastning. Teorigrunden är OK men tiden 
när det infördes är fel och med dagens aktiekurser har de flesta ingen avkastning” 
 
”Mycket bra för 60+” 
 
”Småspararna är tyvärr lurade att riskera delar av pensionen i aktiekurser och har inhandlat 
dessa när kursen var hög” 
 
”Shit” 
 
”Det känns otryggt, visst kan det vara bra att få välja själv men om man gör fel och dåliga 
val kan det bli ödestiget. Jag har därför valt en fondförvaltare och hoppas att pengarna ska 
växa på ett bättre sätt än om jag själv gjort val” 
 
”Positivt” 
 
”Onödigt komplicerat. Vi snackar sparande rätt och slätt. Gör ett enhetligt pensionssystem” 
 
”Koden till PPM har en tendens att försvinna” 
 
”Skit! Räknar inte med att få ut några pengar när jag går i pension” 
 

Sammanfattande iakttagelser från enkätundersökningen  
 

• Medelåldern är högre för de tillfrågade vid Umeå Universitet (41 år) i jämförelse med 
de tillfrågade på tillverkningsföretaget (28 år). 

• En genomsnittlig respondent i grupp A anser sig vara lite informerad. Motsvarande 
ganska bra informerad för en genomsnittlig respondent i grupp B. de anställda vid 
Umeå Universitet har alltså i snitt en högre informationsnivå än de anställda vid 
tillverkningsföretaget.  

• De huvudsakliga informationskällorna är från det orange kuvertet, från banken eller 
via ppm.nu. En större andel i grupp B har angivit annat som informationskälla i 
jämförelse med grupp A. De respondenter som angivit annat som informationskälla 
har i genomsnitt angivit att de anser sig ha en högre informationsnivå.   

• 22 procent har besökt ppm.nu i grupp A, motsvarande siffra för grupp B är 48 procent. 
De anställda vid Umeå Universitet använder sig alltså av hemsidan i större 
utsträckning. Totalt sett upplevs hemsidan som relativt fullständig, informativ och 
lättbegriplig av samtliga som besökt den.  

• Grupp B är har större utsträckning gjort egna fondval för sin premiepension. 
Majoriteten i grupp A låter istället PPM via sjunde AP-fonden förvalta deras 
premiepension.  

• Ett större antal respondenter har svarat rätt på frågan hur stor andel av årsinkomsten 
som avsätts till premiepensionen i grupp B jämfört med grupp A. Det befäster att 
respondenterna tycks vara mer informerade vid Umeå Universitet jämfört med 
tillverkningsföretaget.  

• De negativa kommentarerna överväger de positiva vad gäller premiepensionssystemet 
som helhet. Flertalet påpekar att de har låga kunskaper kring systemet och att det 
upplevs som komplicerat.  
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6 Analys & diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade datamaterialet utifrån tre olika 
perspektiv; informationsnivå, informationskällor samt engagemang. Analysen bygger på de 
teorier som ligger till grund för undersökningen.  
 

 
 
6.1 Informationsnivå 

Det statistiska resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena för 
grupp A och grupp B vad gäller upplevd informationsnivån, fråga 5. Grupp A är i snitt lite 
informerade jämfört med grupp B som i snitt är ganska bra informerade. Vad är det då som 
påverkar individernas informationsnivå i de båda grupperna? Korrelationstabellen visar att det 
är ålder som i första hand har ett signifikant samband med informationsnivå för 
tillverkningsföretaget. Det vill säga att högre ålder innebär att individen uppskattar sig vara 
mer informerad.  
 
För grupp B; Umeå universitet visar årsinkomst och vad individen gör med sitt orange kuvert 
korrelation med informationsnivån. Alltså ju högre årsinkomst desto mer informerad anser sig 
individen vara. Motsvarande att ju mer noggrant individen läser sitt orange kuvert desto mer 
informerad anser den sig vara. Ålder visar inte i grupp B någon signifikant effekt på 
informationsnivån. Korrelationstabellen visar även på att de som har besökt ppm.nu och 
tycker att sidan är informativ och fullständig också är mer informerade, korrelationsstyrkan 
ligger på 60 procent respektive 70 procent vilket är relativt starkt.80   
 
Varken i grupp A eller B finns ett signifikant samband mellan informationsnivå och 
benägenheten att välja fondplacering själv. Man kan initialt förvänta sig att individer med en 
högre informationsnivå också är mer engagerade i sin premiepension. En person som anser 
sig vara bra eller mycket bra informerad tror vi har kunskaper om pensionssystemet som 
helhet och också vilka möjligheter som finns. Är individen välinformerad torde den också 
veta om att premiepensionen kan komma att spela stor roll för den framtida pensionen och 
därför också vilja engagera sig mer. Trots att korrelationstabellen inte visar något signifikant 
samband kan vi ändå utläsa ett visst mönster genom att endast titta på enkätsvaren. I grupp B 
anser sig cirka 38 procent av dem som själva gjort fondval vara bra eller mycket bra 
informerade.  
 
Vilka anledningar kan då ligga bakom att det inte finns något tydligt samband mellan 
informationsnivå och benägenheten att själv välja fonder. Det finns många anledningar till 
detta och som inte fångas upp av den gjorda enkätundersökningen. Det är dock intressant i det 
här läget att föra en diskussion kring vad som är rationellt agerande. Valet står mellan att få 
sin premiepension placerad i premiesparfonden eller att själv välja fonder. Om 
premiesparfonden ligger på den risknivå individen är beredd att ta och om den investerar i de 
marknader som individen tror kommer att ge en bra framtida avkastning finns ingen anledning 
att välja en annan fond. Vill individen istället lägga sig på en lägre/högre risknivå är det 
lämpligt att försöka hitta fonder som motsvarar den risknivån.  
 
Att själv välja fonder innebär vidare att spararen måste lägga ner tid och energi på sin portfölj. 
Individer kan värdera denna tid och energi som krävs för att engagera sig på olika vis. 

                                                 
80 Se bilaga 6, fråga Bx10.1, Bx10.3 mot Bx5 
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Värderar spararen tiden som krävs lågt är det förmodligen rationellt för den spararen att inte 
själv göra något val. En individ som vill lägga sig på en annan risknivå än premiesparfonden 
men som inte bedömer sig ha den tid som krävs för att förvalta sin portfölj själv väljer en 
fondförvaltare mot en viss årsavgift. För att en individ ska välja en förvaltare ska denne 
värdera årsavgiften lägre jämfört med den tid individen själv skulle bli tvungen att lägga ner. 
Motsvarande resonemang kan föras för individer som anser sig vara lite informerade. För en 
individ som är lite informerad kan det vara rationellt att inte själv välja eftersom individen 
saknar den nödvändiga kunskapen som krävs för att kunna göra ett optimalt val.  
 
Ett av målet för PPM:s  informationsverksamhet var att år 2007 skulle 60 procent av spararna 
anse sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta hand om sin premiepension själv. Vad som 
är tillräcklig kunskap är svårt att bedöma eftersom det är spararnas subjektiva uppfattningar 
om sin egen kunskap och förmåga. Vi antar dock att de personer som i vår undersökning 
angett att de är mycket lite eller lite informerade förmodligen inte har tillräckliga kunskaper. I 
grupp A; tillverkningsföretaget har 74 procent av de tillfrågade angett mycket lite eller lite 
informerade. I grupp B; Umeå Universitet är motsvarande siffra 35 procent.  
 
Den skillnad i upplevd informationsnivå som uppstod mellan de båda grupperna kan delvis 
förklaras av den åldersskillnad som råder. Frågor angående den framtida pensionen får en 
större relevans ju närmare pensionsåldern individen kommer vilket påvisas bland annat i SOU 
2005:87. Medelåldern är lägre bland respondenterna på tillverkningsföretaget jämfört med de 
på Umeå Universitet. Detta påvisas även av det t-test som genomfördes.81 Årsinkomst är en 
annan faktor som kan påverka skillnaden i upplevd informationsnivå. Årsinkomsten i 
genomsnitt är lägre hos de anställda på tillverkningsföretaget. Eftersom ålder och årsinkomst 
som nämnts ovan har ett samband med upplevd informationsnivå är denna skillnad inte helt 
överraskande. Dessutom är utbildningsnivån och individens yrkesområde en påverkansfaktor 
som kan ha spelat in. En person verksam inom ett informationsrikt yrke såsom en ekonomisk 
institution på ett universitet förväntas vara mer van att ta till sig och utvärdera information av 
olika slag. Detta eftersom individens uppgift till stor del är att bearbeta information. De 
anställda på tillverkningsföretaget är å andra sidan verksamma inom ett område där 
informationen är av en annan karaktär. Därför torde de anställda på tillverkningsföretaget inte 
ha lika stor erfarenhet av informationshantering som respondenterna vid Umeå Universitet.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att upplevd informationsnivå är svårt att mäta eftersom det är 
väldigt subjektivt hur denna uppfattas. Individer kan av olika anledningar överskatta eller 
underskatta hur informerade de anser sig vara. En aspekt inom informations over-load tar upp 
problematiken kring att inhämta ny information och hur denna information värderas. En 
person kan anse sig vara välinformerad och bygger detta antagande på en viss inhämtad 
information. Det blir sedan svårt för den personen att ta till sig ny information eftersom 
individen redan anser sig vara kunnig, det blir då troligt att individen också överskattar sin 
kunskap.  
 
För att se tendenser till överskattning eller underskattning av informationsnivå hade vi med en 
kunskapsfråga i enkäten där respondenterna skulle svara på hur stor del av den allmänna 
pensionen de tror avsätts till premiepensionen. När vi ställde denna kunskapsfrågan i relation 
till upplevd informationsnivå fanns dock inga signifikanta statistiska samband. Det vill säga 
att det inte tycks vara så att en individ som anser sig vara välinformerad i större utsträckning 
svarade rätt på frågan jämfört med en individ som är lite informerad.  

                                                 
81 Se bilaga 4  
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Diagrammen visar vilka svarsalternativ som valts utifrån hur informerade respondenterna 
bedömer sig själva. Eftersom endast ett fåtal respondenter är bra eller mycket bra informerade 
i grupp A är det svårt att dra slutsatser om dessa. Det förefaller dock vara så att de individer 
som anser sig vara mycket lite informerade har svarat fel i stor utsträckning. Det visar att de 
inte tycks överskatta sin informationsnivå.  
 
Inte heller i grupp B, alltså anställda vid Umeå Universitet syns några tydliga mönster. 
Flertalet av dem som har angett att de är lite informerade har svarat rätt på frågan. Det visar 
på att de eventuellt också underskattar sin kunskapsnivå. Det kan vara så att de underskattar 
sin förmåga eftersom de vet hur stort och komplicerat pensionssystemet är. Värt att nämna är 

att respondenterna vid Umeå Universitet hade möjlighet att kolla upp hur stor del som avsätts 
via exempelvis ppm.nu innan enkäten lämnades in.   
 
Det är övervägande negativa kommentarer till premiepensionssystemet som helhet i båda 
grupperna. Det tycks inte finnas något mönster vad gäller vilka som är negativa respektive 
positiva. Respondenter som är välinformerade har gett negativa kommentarer i lika stor 
utsträckning som de som är lite informerade. Motsvarande gäller för de positiva 
kommentarerna. Det kan vara så att de som har en negativ inställning till något i större 
utsträckning uttrycker sin åsikt jämfört med dem som är positiva. 
 

6.2 Informationskällor  

För att besvara studiens syfte är det av intresse att analysera vilka huvudsakliga 
informationskällor respondenterna använder sig av samt hur de upplever det orange kuvertet 
och ppm.nu, det vill säga PPM:s informationskanaler. I båda grupperna var det vanligaste 
svaret att informationen i första hand kommer från det orange kuvertet. Vad gäller hur 
innehållet i det orange kuvertet upplevdes är svaren tämligen neutrala. Majoriteten finner 
således innehållet relativt fullständigt, lättbegripligt och informativt. Likadant ser det ut för 
hur de som besökt ppm.nu upplever hemsidan.    
 
Om det orange kuvertet och ppm.nu varit tillräckligt bra informationskällor enligt 
informationsteorin hade det förmedlade budskapet lätt absorberats av mottagarna. För att 
informationen ska kunna absorberas måste den förmedlas på ett lättbegripligt sätt. En bra 

Graf 1a Graf 1b 
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informationsverksamhet torde leda till att de tillfrågade skulle anse sig ha en hög 
informationsnivå samt att de skulle veta svaret på kunskapsfrågan. Därtill att de skulle 
uppfatta det orange kuvertet och ppm.nu som fullständiga, informativa och lättbegripliga. 
Ytterligare indikationer är att de skulle visa mer intresse för det orange kuvertet och PPM:s 
hemsida, alltså öppna kuvertet och läsa innehållet samt besöka hemsidan.  
 
Det är inte överraskande att flertalet angett att deras kunskap kommer från det orange kuvertet 
eftersom det är information de får skickat hem till sig. De behöver således inte leta upp 
informationen själva vilket de måste göra om de exempelvis besöker hemsidan. Trots att det 
orange kuvertet upplevs som förhållandevis fullständigt, informativt och lättbegripligt är det 
knappast tillräckligt informativt för att kunna göra aktiva fondval. Det orange kuvertet ger 
endast en överblick och sammanfattar det individuella pensionskontots ställning. Det krävs 
följaktligen kompletterande källor för att få en djupare kunskap om premiepensionen som 
helhet.  
 
PPM har i princip två informationskanaler för att nå ut till spararna; det orange kuvertet och 
ppm.nu. Enligt informationsteorin uppstår ett informationsbehov på grund av osäkerhet. När 
individer känner sig osäkra över något, exempelvis inför ett beslut som ska tas söker de 
information från de tillgängliga informationskällorna. Att individer själva inte söker 
information vad gäller premiepensionen kan tyda på att de inte känner särskilt mycket 
osäkerhet. Följande kommentar från en av respondenterna i grupp B stödjer detta resonemang  
 

”Jag har inte tyckt att det varit en så viktig fråga för mig, har inte skaffat mig tillräcklig 
information för att välja” 

 
Av datamaterialet är det svårt att utläsa kvalitén på informationsverksamheten. PPM:s 
informationskanaler tycks dock inte vara helt fullständiga. De som anser sig vara bra eller 
mycket bra informerade har i större utsträckning använt sig av andra informationskällor än de 
som kommer från PPM. Exempel på vilka informationskällor det kan vara är bland annat eget 
intresse, informationskvällar eller via sin utbildning. Det visade sig också att de personer som 
fått sin kunskap från alternativa källor också är mer engagerade i sin premiepension. I första 
hand gällde det respondenterna från grupp B; Umeå Universitet. Vi kan dock inte påstå att de 
alternativa informationskällorna utgör hela anledningen till det ökade engagemanget; ålder, 
årsinkomst, utbildning, etcetera spelar förmodligen också in.   
 
Ett relativt litet antal har besökt hemsidan. Totalt sett, det vill säga för båda grupperna har 26 
procent svarat Ja eller Nej på frågan om de tycker det är lätt att hitta information på ppm.nu. 
Eftersom frågan inleds med ”om du har besökt…” vet vi alltså att minst 26 procent har besökt 
sidan i realiteten. Det kan vara så att en del av dem som svarat Vet ej också besökt hemsidan 
men vi bedömer att flertalet av dem inte har gjort det med tanke på hur de svarat på de övriga 
frågorna. Av dem som vi med säkerhet vet har besökt sidan tycker 75 procent att det är lätt att 
hitta den information de söker. Det tycks alltså vara så att sidan fungerar bra och de som 
besöker den är relativt nöjda, problemet är dock att det endast är ett fåtal som använder sig av 
ppm.nu. På frågan vilka informationskällor spararna använder sig av svarade 23 procent av 
det totala antalet tillfrågade att de använder sig av ppm.nu. PPM skulle kunna marknadsföra 
hemsidan på ett bättre sätt och därigenom få fler användare.   
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6.3 Engagemanget i premiepensionen  

Vår undersökning har visat att 54 procent i grupp A och 30 procent i grupp B inte själv gjort 
något aktivt val. Skillnaden tror vi beror på åldersfördelningen samt årsinkomst. De anställda 
på tillverkningsföretaget; grupp A är i genomsnitt yngre och har en lägre årsinkomst. 
Utbildningsnivå kan också spela in men är svårt att jämföra eftersom utbildningsnivån på de 
anställda vid Umeå Universitet är konstant. Upplevd informationsnivå har förmodligen också 
ett visst samband med benägenheten att själv välja fondplacering även om det inte kan fångas 
av statistiska modeller. Detta eftersom det är samma bakgrundsvariabler som påverkar 
informationsnivå som också påverkar benägenheten att själv välja fonder. En individ som är 
äldre och som har en högre årsinkomst är i snitt mer välinformerad. Den individen är i 
genomsnitt också mer engagerad sin premiepension. Genom att jämföra de oberoende 
variablerna som påverkar informationsnivå respektive engagemanget hos respondenterna kan 
man se att det finns paralleller mellan informationsnivå och engagemang.  
 
Även frågan hur ofta fondvalen ses över ger en indikation på engagemanget. Det visade sig att 
det totalt sett är 58 procent som sällan eller aldrig ser över sina val. Vad kan det då bero på att 
fondvalen sällan ses över? Om de valda fonderna har en tillfredställande avkastning finns 
ingen anledning att byta fond. Det kan också vara så att trots att de valda fonderna inte 
motsvarar spararens förväntningar avstår individen från att göra ett nytt val på grund av att det 
finns för många möjliga alternativ. När en individ står inför ett val som innebär att den måste 
välja mellan ett stort antal alternativ som dessutom är likartade finns risk för att inget beslut 
tas då individen är indifferent mellan de olika alternativen. Samma princip gäller för när 
individen står inför komplexa och svåra beslut, beslutet upplevs som övermäktigt och därför 
kan inget beslut tas. Följande kommentar är en bra indikation på hur en av de tillfrågade 
upplever systemet som helhet och problematiken kring att göra ett eget fondval:  
 

”Det känns otryggt, visst kan det vara bra att få välja själv men om man gör fel och dåliga 
val kan det bli ödestiget. Jag har därför valt en fondförvaltare och hoppas att pengarna ska 

växa på ett bättre sätt än om jag själv gjort val” 
 
Att välja fonder för sin premiepension får anses vara ett beslut som för många upplevs som 
både svårt och komplext. Det måste läggas ner viss tid och energi för att förstå sig på hur 
systemet fungerar och för att välja de fonder som passar bäst utifrån individens preferenser. 
När PPM diskuteras i media handlar det allt som oftast om hur viktigt det är att göra aktiva 
val och att det lönar sig att engagera sig i sin premiepension. Det är förmodligen så att 
flertalet vet att ett engagemang i premiepensionen idag kan ge en högre pension i framtiden. 
Trots det är många passiva och tar inte till sig den information som ges. Kommentaren:  
 

”Vet typ Ingenting, tragiskt men sant” 
 
tyder på att personen är medveten om sitt informationsbehov men trots det inte skaffat sig den 
nödvändiga informationen. Ytterligare en kommentar antyder att en del av respondenterna är 
medvetna om att ett ökat engagemang kan ge bättre framtida pension:  
 

”Det fungerar bra, förmodligen bättre om man orkar engagera sig i att förstå systemet 
bättre”. 

 
Att en individ är medveten om att ett visst beslut eller agerande kan leda till något positivt 
men trots det inte tar steget och agerar enligt detta sätt förklaras av teorin om bounded self-
control.   
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Som nämnts tidigare behöver det inte betyda att en person inte är engagerad om denne själv 
inte valt fonder. Det kan vara så att premiesparfonden är den fond som passar bäst för just den 
personen. Enkäten ger oss inte svar på hur ofta de som själv inte valt fonder ser över sitt ”val” 
men det är troligen så att de sällan eller aldrig ser över utvecklingen på fonden eller försöker 
hitta alternativ. Anledningen till detta är förmodligen att spararna känner förtroende för PPM 
eller att de som några av kommentarerna visar på helt enkelt är ointresserade eller bekväma. 
De vet att de är garanterade en viss pension i framtiden, dessutom kanske många upplever det 
som tryggt att staten förvaltar den lilla del som premiepensionen utgör. För många är 
pensionen något som ligger i en avlägsen framtid som man inte vill tänka på.  
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7 Slutsatser 

Det finns skillnader mellan de båda grupperna vad gäller upplevd informationsnivå och 
engagemang i premiepensionen. Även de t-test som genomfördes påvisar denna skillnad. De 
anställda på tillverkningsföretaget har i genomsnitt en lägre informationsnivå vilket kan 
förklaras av åldersfördelningen, årsinkomst och utbildningsnivå.  
 
Det finns inget tydligt samband mellan informationsnivå och benägenheten att själv välja 
fonder för sin premiepension. Detta kan bero på att det för en del individer inte finns 
anledning att själv välja eftersom premiesparfonden för dem är ett bra alternativ. Det finns 
ingen rationell anledning att själv välja fonder om premiesparfonden är optimal för just den 
individen. Om spararen är indifferent i valet mellan att själv välja fonder eller att 
premiepensionsmyndigheten förvaltar pengarna finns heller ingen rationell anledning att ta ett 
beslut. 
 
PPM:s informationsverksamhet har bland annat som mål att en viss andel av spararna ska ha 
tillräcklig kunskap om premiepensionen. För år 2007 var detta mål 60 procent av spararna. 
Bland de anställda på tillverkningsföretaget angav 26 procent att de var relativt bra eller bra 
informerade om premiepensionssystemet. Eftersom kunskapen i denna grupp i stor 
utsträckning kommer via PPM:s informationskanaler tyder på att PPM misslyckats med sin 
informationsverksamhet till denna specifika grupp. Motsvarande siffra för de anställda vid 
Umeå Universitet är 65 procent. PPM:s mål kan sägas vara uppnått för de anställda vid Umeå 
Universitet. Det är dock svårt att veta om deras uppskattade informationsnivå och således 
kunskap kommer via PPM:s informationskanaler. Vår undersökning tyder på att flertalet av 
dessa respondenter använder sig av alternativa informationskällor som inte kommer från 
PPM. Emellertid är det viktigt att poängtera att det är svårt att bedöma en persons 
informationsnivå eftersom det är en subjektiv uppfattning.  
 
Undersökningen visar att respondenterna upplever det orange kuvertet som relativt 
fullständigt, lättbegripligt och informativt. Det finns ingen direkt skillnad mellan de båda 
grupperna på hur det orange kuvertet uppfattas. Vi tolkar det som att det orange kuvertet är en 
välfungerande informationskanal från PPM. Eftersom kuvertet skickas direkt hem till alla 
sparare behöver de själva inte söka informationen. Individerna som får sin huvudsakliga 
kunskap om premiepensionen via det orange kuvertet har i genomsnitt angett en lägre 
informationsnivå jämfört med de individer som fått sin kunskap från flera olika källor. Trots 
att det orange kuvertet är en välfungerande informationskanal måste den kompletteras med 
andra källor, exempelvis ppm.nu.  
 
ppm.nu upplevs i genomsnitt som fullständig, informativ och lättbegriplig av dem som besökt 
sidan. Dock är det endast ett mindre antal av de tillfrågade (totalt sett 26 procent) som besökt 
sidan. Det är en indikation på att PPM till viss del misslyckats med att marknadsföra sin 
hemsida och således inte nått informationsverksamhetens mål för de undersökta 
populationerna.  
 
Slutligen antyder kommentarerna som lämnades av en del respondenter på att flertalet har en 
negativ inställning till premiepensionen som helhet. Systemet upplevs som komplicerat, 
otryggt samt att det kräver mycket av individen. Det finns inget mönster för de respondenter 
som är negativa; de kan vara mer eller mindre informerade och de har fått sin information från 
såväl PPM som andra informationskällor.  
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Självkritik 
 
Uppsatsskrivandet innebär en inlärningsprocess, det är därför viktigt att författarna utvärderar 
resultatet de har tagit fram och uppsatsens helhet. Att kritiskt granska sitt arbete och skapa 
medvetenhet om sina misstag är också en viktig del av inlärningsprocessen.  
 
Undersökningens design, teoriernas relevans, slutsatsernas generaliserbarhet och hur väl dessa 
lett till att studien uppnått sitt syfte och besvarat frågeställningen är viktiga aspekter att 
analysera vid studiens slutskede. En sådan kritisk granskning leder oss till följande slutsatser: 
 
Enkätens konstruktion spelar en viktig roll vid kvantitativa studier. Trots att vår enkät var 
välgenomtänkt missuppfattade en del respondenter två av enkätfrågorna. Lyckligtvis ledde 
detta inte till några systematiska fel då vi kunde göra en analys och dra slutsatser utifrån hur 
de övriga frågorna hade besvarats.  
 
De teorier som vi utgått ifrån är väletablerade inom den ekonomiska forskningen. Med tanke 
på uppsatsens syfte och frågeställning valdes de teorier som vi ansåg var relevanta. Det är 
möjligt att en liknande undersökning kan utgå från andra teorier. Vid kvantitativa 
undersökningar ges en relativt större valmöjlighet vad gäller teorier jämfört med kvalitativa.  
 
Objektivitet är också en viktig faktor att utvärdera. Eftersom undersökningen inte är gjord på 
uppdrag med syfte att få fram ett visst resultat är det lättare att ha en objektiv ställning under 
arbetets gång.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 

Det kan vara intressant att undersöka PPM:s informationsverksamhet djupare. Exempelvis hur 
de skulle kunna marknadsföra sin hemsida på ett mer optimalt sätt för att nå ut till fler av 
spararna. Det är också av intresse att utvärdera det stora antalet fonder i systemet, är det 
optimalt att kunna välja mellan cirka 800 olika fonder? Samt utreda möjligheterna till att 
sparare ska kunna ha mer än endast fem fonder i sin portfölj.  
 
Det växande antalet företag på marknaden vilka har som affärsidé att förvalta individers 
premiepension mot en årlig avgift är också ett intressant område för framtida forskning. 
Förslagsvis kan kundnöjdheten eller förvaltningsavgifternas storlek undersökas.  
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Bilaga 1 

Begreppsförklaringar 
Samtliga begrepp är hämtade från Pensionsorden vilken är utarbetad av Försäkringsverket och 
Sveriges försäkringsförbund i samarbete med Terminologicentrum, 2001.1 

Pension– 
Pension är pengar som ersätter inkomst och som regelbundet betalas ut från till exempel 
försäkringskassa, försäkringsbolag eller arbetsgivare. 

Man kan ha rätt till pension för att man har uppnått en viss ålder, så kallad ålderspension. När 
man är långvarigt sjuk kan man få sjukpension eller förtidspension. När någon anhörig har avlidit 
kan man få efterlevandepension. 

Ålderspension– 

Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när man har uppnått en viss ålder. 
Pensionsåldern är olika i olika pensionssystem. 

Förmånsbaserad pension– 

Förmånsbestämd pension kallas det när man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli. 
Man kan till exempel bestämma att den ska vara en viss procent av den lön man har när man 
slutar arbeta eller av en medelinkomst under ett antal år. Man skiljer på förmånsbestämd och 
premiebestämd pension. 

Premiebaserad pension– 

Vid premiebestämd pension bestäms premien till en viss procent av lönen eller till ett visst 
belopp. Hur stor pension som betalas ut när man går i pension, bestäms av hur mycket pengar 
som har betalats in och om pengarna har ökat i värde under spartiden. 

Inkomstgrundad ålderspension– 

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den nya allmänna pensionen. Den beräknas efter hur 
stor inkomst man har haft under sitt yrkesverksamma liv. Man kan även få pension för till 
exempel barnår eller militärtjänstgöring. Exempel på inkomstgrundad ålderspension är 
inkomstpension, premiepension och tilläggspension. 

Inkomstpension– 

Inkomstpension är en del av den nya allmänna pensionen. Av pensionsunderlaget betalas 16 % in 
till inkomstpensionen. För personer födda 1938-1953 gäller lägre procentsatser. 

Premiepension– 

                                                            
1 www.tnc.se/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=143, Hämtad 2008-11-14 10:30 



Premiepensionen är den del av den nya allmänna pensionen där man själv kan placera 
pensionspengarna i fonder. 

För personer födda 1954 eller senare betalas 2,5 % av pensionsunderlaget in till premiepensionen. 
För personer födda 1938 till och med 1953 gäller lägre procentsatser. De som är födda 1937 och 
tidigare omfattas inte alls av premiepensionen. Hur mycket premiepension du får när du går i 
pension, beror på kursutvecklingen i de fonder som du har valt att placera dina 
premiepensionspengar i. 

Tjänstepension– 

Tjänstepension är en pension som arbetsgivaren betalar in för din räkning. Tjänstepension som 
grundas på avtal mellan arbetsgivaren och facket kallas för avtalspension. 

Tilläggspension– 

Tilläggspension är den del av pensionen som betalas ut utöver folkpension i ATP-systemet. 

Det behövs 30 år med ATP-poäng för att få full tilläggspension. Då räknas ålderspension ut efter 
de ATP-poäng du har tjänat in under dina 15 bästa år. Om man har mindre än 15 år med ATP-
poäng, räknar man ut genomsnittet för de år man har fått ATP-poäng.  

I den nya allmänna pensionen talar man också om tilläggspension och menar då dels 
tilläggspensionen såsom den beräknades i ATP-systemet och dels den ersättning som betalas ut 
istället för folkpensionen. 

Pensionsrätt– 

Pensionsrätt förekommer i den nya allmänna pensionen och används för att räkna ut hur mycket 
pension du kommer att få. Det är ett belopp som försäkringskassan varje år räknar ut genom att ta 
en viss procentsats av pensionsunderlaget för detta år. Detta läggs därefter till dina tidigare 
intjänande pensionsrätter. 

Exempel: Pensionsrätten för inkomstpension är 16% av pensionsunderlaget och för 
premiepensionen 2,5 % av pensionsunderlaget. 

PPM – Premiepensionsmyndigheten, det vill säga den statliga myndighet som administrerar 
premiepensionssystemet och som har till uppgift att informera allmänheten i frågor angående 
deras premiepension.  
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Enkät om premiepension 

Hej!  

Vi är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitetet som skriver C-uppsats, 
uppsatsen handlar om premiepensionssparande. Med denna enkätundersökning vill vi studera 
pensionsspararnas engagemang i premiepensionen utifrån ett informationsperspektiv.   

Eftersom Dina åsikter är viktiga för undersökningens resultat uppskattar vi om Du tog dig tiden 
att fylla i vår enkät. Det är givetvis frivilligt att delta, Du är naturligtvis anonym och enkäterna 
makuleras när vi stansat in svaren. (Adnan Alp & Elin Persson) 

 

 
1. Kön?  

         □ Man        □ Kvinna 

2. Ålder?   
 
_______år 

 

3. Utbildningsnivå? 
 

□ Grundskola    □ Gymnasium              □ Högskola/universitet 
 

 
4. Vilken årsinkomst har Du?  

 

 □ Mindre än 200 000 kr □ 200 001-250 000 kr       

 □ 250 001-300 000 kr         □ 300 001-350 000 kr  

 □ 350 001-400 000 kr □ Över 400 000 kr 

  

5. Hur informerad anser Du att Du är om hur pensionssystemet fungerar? 
 

□ Mycket lite            □ Lite      □ Ganska bra              □ Bra        □ Mycket bra  
 
      



6. Vilka informationskällor har gett Dig den kunskap Du anser Dig ha? Du kan välja upp till 3 
alternativ som Du anser är viktiga.  

□ Din bank   □ www.minpension.se □ Det Orange kuvertet   

□ Försäkringskassan  □ www.ppm.nu  □ www.regeringen.se  
□ Annat………………………………………….. 
     

7. Vad gör du med ditt orange kuvert? 
 

□ Öppnar det inte   □ Öppnar men läser nästan inte  

□ Öppnar och läser översiktligt   □ Öppnar och läser noggrant  
 
 
8. Om du öppnar ditt orange kuvert och läser; vad är din uppfattning om innehållet? 

 
Fullständigt                      Ofullständigt  

                         5○  4○  3○  2○  1○ 

 
Lättbegripligt                         Komplicerat 

                                 

                         5○  4○  3○  2○  1○ 

 
informativt                                 Inte informativt 

                         5○  4○  3○  2○  1○ 

  
  
9. Om du har besökt PPM:s hemsida; anser du att det är lätt att hitta den information du 

söker? 
 

□ Ja  □ Nej         □ Vet ej 
 

 
10. Om du har besökt PPM:s hemsida; vad är din uppfattning om hemsidans innehåll? 

 
Fullständigt                 Ofullständigt  

5○  4○  3○  2○  1○ 

 
Lättbegripligt                      Komplicerat                            

5○  4○  3○  2○  1○ 

 
informativt                                         Inte informativt 

                        5○  4○  3○  2○  1○ 



    
 
11. Hur förvaltar Du Din premiepension? 

 

□ Jag har valt en fondförvaltare   

□ Jag har själv valt fonder 

□ Premiepensionsmyndigheten förvaltar min premiepension 
 
 

12. Om Du själv valt fonder, hur ofta ser Du över dina fondval? 
 

□ Flera gånger per år  □ En gång per år 

□ Sällan    □ Aldrig  
 
 

13. Hur stor andel av Din årsinkomst tror du avsätts till premiepensionen?  
 

□ 1,7 %     □ 2,5 %      □ 5 %            □ 7,2 %            □ 11.3 % 
 
 

14. Om Premiepensionsmyndigheten förvaltar Din premiepension, vad beror det på att Du själv 
inte valt fonder? 
 
……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 
15. Vad är Din allmänna uppfattning om premiepensionssystemet? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Grafer som visar resultatet för respondenterna på tillverkningsföretaget 

 
 
 

 
 



 
 





 
 



 
 
 

Grafer som visar resultatet för respondenterna på anställda vid Umeå Universitet 
med ekonomisk inriktning 
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Resultat från statistiskt test 
 

Group Statistics 

  
Id N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ax1 - Kön Bx 34 ,44 ,504 ,086
Ax 43 ,23 ,427 ,065

Ax2 - Ålder Bx 32 40,88 11,755 2,078
Ax 43 28,05 8,701 1,327

Ax3 - Utbildningsnivå Bx 34 3,00 ,000 ,000
Ax 43 2,30 ,513 ,078

Ax4 - ÅrsInkomst Bx 33 3,91 1,508 ,262
Ax 42 2,38 ,987 ,152

Ax5 - Hur informerad är du Bx 34 2,97 1,267 ,217
Ax 43 2,07 ,985 ,150

Ax6.1 - Informationskällor Bx 34 3,82 2,236 ,383
Ax 40 3,00 2,148 ,340

Ax6.2 - Informationskällor Bx 18 4,44 1,653 ,390
Ax 12 3,83 1,749 ,505

Ax6.3 - Informationskällor Bx 9 4,78 1,787 ,596
Ax 8 5,00 1,414 ,500

Ax7 - Vad gör du med det orange 
kuvertet 

Bx 34 2,82 ,968 ,166
Ax 42 2,43 ,966 ,149

Ax8.1 - Om du öppnar ditt Orange 
kuvert, din uppfattning 

Bx 26 2,92 1,197 ,235
Ax 34 3,00 1,044 ,179

Ax8.2 - Om du öppnar ditt Orange 
kuvert, din uppfattning 

Bx 26 3,50 ,990 ,194
Ax 34 2,79 ,946 ,162

Ax8.3 - Om du öppnar ditt Orange 
kuvert, din uppfattning 

Bx 26 3,19 1,059 ,208
Ax 34 3,12 ,977 ,168

Ax9 - Är det lätt att hitta information 
på ppm:s hemsida 

Bx 29 ,79 ,902 ,167
Ax 41 ,39 ,771 ,120

Ax10.1 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Bx 15 3,07 1,100 ,284
Ax 13 2,77 1,166 ,323

Ax10.2 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Bx 15 3,33 ,976 ,252
Ax 13 2,77 1,301 ,361

Ax10.3 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Bx 15 3,13 1,187 ,307

Ax 13 3,00 1,354 ,376
Ax11 - Hur förvaltar du din 
premiepension 

Bx 34 2,24 ,890 ,153
Ax 42 1,76 ,906 ,140

Ax12 - Om du själv valt fonder, hur 
ofta ser du över 

Bx 19 2,47 1,172 ,269
Ax 27 2,81 1,178 ,227

Ax13 - Hur stor andel av din 
årsinkomst avsätts 

Bx 33 1,97 ,883 ,154
Ax 40 2,18 1,130 ,179

Tabellen visar antal, medelvärde och standardavvikelse för t-test variablerna. 

 



Tabell över resultat av t-testet 
 

Independent Samples Test 

    t-test for Equality of Means 

    

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference     

Ax1 - Kön Equal variances assumed 1,965 75 ,053 ,209 ,106

Equal variances not assumed 1,927 64,756 ,058 ,209 ,108

Ax2 - Ålder Equal variances assumed 5,434 73 ,000 12,828 2,361

Equal variances not assumed 5,203 54,720 ,000 12,828 2,466

Ax3 - Utbildningsnivå Equal variances assumed 7,913 75 ,000 ,698 ,088

Equal variances not assumed 8,911 42,000 ,000 ,698 ,078

Ax4 - ÅrsInkomst Equal variances assumed 5,289 73 ,000 1,528 ,289

Equal variances not assumed 5,037 52,517 ,000 1,528 ,303

Ax5 - Hur informerad är du Equal variances assumed 3,511 75 ,001 ,901 ,257

Equal variances not assumed 3,410 61,134 ,001 ,901 ,264

Ax6.1 - Informationskällor Equal variances assumed 1,613 72 ,111 ,824 ,511

Equal variances not assumed 1,608 69,108 ,112 ,824 ,512

Ax6.2 - Informationskällor Equal variances assumed ,969 28 ,341 ,611 ,630

Equal variances not assumed ,958 22,770 ,348 ,611 ,638

Ax6.3 - Informationskällor Equal variances assumed -,282 15 ,782 -,222 ,789

Equal variances not assumed -,286 14,830 ,779 -,222 ,778

Ax7 - Vad gör du med det 
orange kuvertet 

Equal variances assumed 1,770 74 ,081 ,395 ,223

Equal variances not assumed 1,770 70,682 ,081 ,395 ,223

Ax8.1 - Om du öppnar ditt 
Orange kuvert, din uppfattning 

Equal variances assumed -,265 58 ,792 -,077 ,290

Equal variances not assumed -,260 49,786 ,796 -,077 ,295

Ax8.2 - Om du öppnar ditt 
Orange kuvert, din uppfattning 

Equal variances assumed 2,806 58 ,007 ,706 ,252

Equal variances not assumed 2,789 52,668 ,007 ,706 ,253

Ax8.3 - Om du öppnar ditt 
Orange kuvert, din uppfattning 

Equal variances assumed ,283 58 ,778 ,075 ,264

Equal variances not assumed ,280 51,594 ,781 ,075 ,267

Ax9 - Är det lätt att hitta 
information på ppm:s hemsida 

Equal variances assumed 2,007 68 ,049 ,403 ,201

Equal variances not assumed 1,954 54,273 ,056 ,403 ,206

Ax10.1 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Equal variances assumed ,694 26 ,494 ,297 ,428

Equal variances not assumed ,691 24,936 ,496 ,297 ,430

Ax10.2 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Equal variances assumed 1,309 26 ,202 ,564 ,431

Equal variances not assumed 1,282 22,062 ,213 ,564 ,440

Ax10.3 - Om du besökt ppm:s 
hemsida, vad är din uppfattning 

Equal variances assumed ,278 26 ,783 ,133 ,480

Equal variances not assumed ,275 24,135 ,786 ,133 ,485

Ax11 - Hur förvaltar du din 
premiepension 

Equal variances assumed 2,284 74 ,025 ,473 ,207

Equal variances not assumed 2,288 71,236 ,025 ,473 ,207

Ax12 - Om du själv valt fonder, 
hur ofta ser du över 

Equal variances assumed -,969 44 ,338 -,341 ,352

Equal variances not assumed -,970 39,025 ,338 -,341 ,352

Ax13 - Hur stor andel av din 
årsinkomst avsätts 

Equal variances assumed -,851 71 ,398 -,205 ,241

Equal variances not assumed -,871 70,820 ,387 -,205 ,236
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No. 
Ax1 - 
Kön 

Ax3 – 
Utbildnin
gs nivå 

Ax2 - 
Ålder 

Ax5 - Hur 
informerad 

är du 
Ax4 - 

ÅrsInkomst

Ax6.1 – 
Informations 

källor 

Ax6.2 – 
Informatio
ns källor 

Ax6.3 – 
Informatio
ns källor 

No. Pearson Correlation 1,000 -,071 -,163 -,027 -,187 -,222 -,077 -,263 -,162
Sig. (2-tailed)   ,651 ,298 ,861 ,231 ,158 ,638 ,385 ,677

N 43,000 43 43 43 43 42 40 13 9
Ax1 - Kön Pearson Correlation -,071 1,000 -,111 -,291 -,152 -,161 ,007 -,202 -,771*

Sig. (2-tailed) ,651   ,478 ,058 ,329 ,308 ,967 ,508 ,015

N 43 43,000 43 43 43 42 40 13 9
Ax3 - 
Utbildningsnivå 

Pearson Correlation -,163 -,111 1,000 ,386* ,146 ,146 ,058 ,599* ,436
Sig. (2-tailed) ,298 ,478   ,011 ,352 ,357 ,723 ,031 ,241

N 43 43 43,000 43 43 42 40 13 9
Ax2 - Ålder Pearson Correlation -,027 -,291 ,386* 1,000 ,322* ,440** -,170 -,053 ,400

Sig. (2-tailed) ,861 ,058 ,011   ,035 ,004 ,296 ,864 ,286

N 43 43 43 43,000 43 42 40 13 9
Ax5 - Hur 
informerad är du 

Pearson Correlation -,187 -,152 ,146 ,322* 1,000 ,302 -,265 -,130 ,261
Sig. (2-tailed) ,231 ,329 ,352 ,035   ,052 ,098 ,671 ,497

N 43 43 43 43 43,000 42 40 13 9
Ax4 - ÅrsInkomst Pearson Correlation -,222 -,161 ,146 ,440** ,302 1,000 -,177 ,450 ,469

Sig. (2-tailed) ,158 ,308 ,357 ,004 ,052   ,281 ,142 ,241

N 42 42 42 42 42 42,000 39 12 8
Ax6.1 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation -,077 ,007 ,058 -,170 -,265 -,177 1,000 ,072 ,163
Sig. (2-tailed) ,638 ,967 ,723 ,296 ,098 ,281   ,815 ,675

N 40 40 40 40 40 39 40,000 13 9
Ax6.2 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation -,263 -,202 ,599* -,053 -,130 ,450 ,072 1,000 ,610
Sig. (2-tailed) ,385 ,508 ,031 ,864 ,671 ,142 ,815   ,108

N 13 13 13 13 13 12 13 13,000 8
Ax6.3 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation -,162 -,771* ,436 ,400 ,261 ,469 ,163 ,610 1,000
Sig. (2-tailed) ,677 ,015 ,241 ,286 ,497 ,241 ,675 ,108   
N 9 9 9 9 9 8 9 8 9,000

Ax7 - Vad gör du 
med det orange 
kuvertet 

Pearson Correlation -,105 ,028 ,113 ,371* ,246 -,043 -,437** -,120 -,080
Sig. (2-tailed) ,508 ,859 ,476 ,016 ,116 ,789 ,005 ,697 ,837
N 42 42 42 42 42 41 39 13 9

Ax8.1 - Om du 
öppnar ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Pearson Correlation -,344* -,128 -,056 -,063 ,292 ,174 -,192 -,484 ,409
Sig. (2-tailed) ,046 ,470 ,751 ,724 ,094 ,334 ,293 ,111 ,315
N 34 34 34 34 34 33 32 12 8

Ax8.2 - Om du 
öppnar ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Pearson Correlation -,041 -,221 -,024 -,135 ,373* -,022 -,104 -,400 -,085
Sig. (2-tailed) ,821 ,216 ,894 ,454 ,033 ,904 ,578 ,223 ,855
N 33 33 33 33 33 32 31 11 7

Ax8.3 - Om du 
öppnar ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Pearson Correlation -,270 -,037 ,163 -,030 ,346* ,055 -,220 -,157 -,445
Sig. (2-tailed) ,129 ,837 ,364 ,868 ,049 ,764 ,234 ,644 ,318
N 33 33 33 33 33 32 31 11 7

Ax9 - Är det lätt att 
hitta information på 
ppm:s hemsida 

Pearson Correlation -,043 -,194 ,171 ,666** ,569** ,464** -,147 -,521 ,098
Sig. (2-tailed) ,789 ,223 ,284 ,000 ,000 ,003 ,371 ,068 ,802
N 41 41 41 41 41 40 39 13 9

Ax10.1 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är din 
uppfattning 

Pearson Correlation -,172 ,059 ,584* ,594* ,560* ,673* -,030 -,145 -,577
Sig. (2-tailed) ,574 ,847 ,036 ,032 ,047 ,012 ,927 ,784 ,423
N 13 13 13 13 13 13 12 6 4

Ax10.2 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är din 
uppfattning 

Pearson Correlation -,106 ,053 ,523 ,601* ,626* ,603* -,143 -,288 -,522
Sig. (2-tailed) ,730 ,863 ,067 ,030 ,022 ,029 ,657 ,580 ,478
N 13 13 13 13 13 13 12 6 4

Ax10.3 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är din 
uppfattning 

Pearson Correlation ,014 ,000 ,641* ,389 ,537 ,593* ,395 -,145 -,577
Sig. (2-tailed) ,964 1,000 ,018 ,189 ,058 ,033 ,203 ,784 ,423
N 13 13 13 13 13 13 12 6 4

Ax11 - Hur förvaltar 
du din 
premiepension 

Pearson Correlation ,229 ,029 ,112 -,409** -,273 -,394* ,152 ,515 -,188
Sig. (2-tailed) ,145 ,858 ,482 ,007 ,080 ,011 ,356 ,072 ,628
N 42 42 42 42 42 41 39 13 9

Ax12 - Om du själv 
valt fonder, hur ofta 
ser du över 

Pearson Correlation ,075 ,317 ,018 -,082 -,463* -,344 -,166 ,493 -,374
Sig. (2-tailed) ,710 ,107 ,927 ,684 ,015 ,085 ,427 ,147 ,362
N 27 27 27 27 27 26 25 10 8

Ax13 - Hur stor 
andel av din 
årsinkomst avsätts 

Pearson Correlation -,282 -,192 ,417** ,167 ,255 ,131 ,140 ,253 ,635
Sig. (2-tailed) ,078 ,236 ,007 ,303 ,113 ,427 ,401 ,428 ,091
N 40 40 40 40 40 39 38 12 8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                 
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Ax7 - Vad 
gör du med 
det orange 

kuvertet 

Ax8.1 - Om 
du öppnar 
ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Ax8.2 - Om 
du öppnar 
ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Ax8.3 - Om 
du öppnar 
ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Ax9 - Är 
det lätt att 

hitta 
information 
på ppm:s 
hemsida 

Ax10.1 - 
Om du 
besökt 
ppm:s 

hemsida, 
vad är din 
uppfattning 

Ax10.2 - 
Om du 
besökt 
ppm:s 

hemsida, 
vad är din 
uppfattning 

Ax10.3 - 
Om du 
besökt 
ppm:s 

hemsida, 
vad är din 
uppfattning 

Ax11 - Hur 
förvaltar du din 
premiepension 

Ax12 - Om 
du själv valt 
fonder, hur 
ofta ser du 

över 

Ax13 - Hur 
stor andel 

av din 
årsinkomst 

avsätts 

-,105 -,344* -,041 -,270 -,043 -,172 -,106 ,014 ,229 ,075 -,282
,508 ,046 ,821 ,129 ,789 ,574 ,730 ,964 ,145 ,710 ,078

42 34 33 33 41 13 13 13 42 27 40

,028 -,128 -,221 -,037 -,194 ,059 ,053 ,000 ,029 ,317 -,192
,859 ,470 ,216 ,837 ,223 ,847 ,863 1,000 ,858 ,107 ,236

42 34 33 33 41 13 13 13 42 27 40

,113 -,056 -,024 ,163 ,171 ,584* ,523 ,641* ,112 ,018 ,417**

,476 ,751 ,894 ,364 ,284 ,036 ,067 ,018 ,482 ,927 ,007
42 34 33 33 41 13 13 13 42 27 40

,371* -,063 -,135 -,030 ,666** ,594* ,601* ,389 -,409** -,082 ,167
,016 ,724 ,454 ,868 ,000 ,032 ,030 ,189 ,007 ,684 ,303

42 34 33 33 41 13 13 13 42 27 40

,246 ,292 ,373* ,346* ,569** ,560* ,626* ,537 -,273 -,463* ,255
,116 ,094 ,033 ,049 ,000 ,047 ,022 ,058 ,080 ,015 ,113

42 34 33 33 41 13 13 13 42 27 40

-,043 ,174 -,022 ,055 ,464** ,673* ,603* ,593* -,394* -,344 ,131
,789 ,334 ,904 ,764 ,003 ,012 ,029 ,033 ,011 ,085 ,427

41 33 32 32 40 13 13 13 41 26 39

-,437** -,192 -,104 -,220 -,147 -,030 -,143 ,395 ,152 -,166 ,140
,005 ,293 ,578 ,234 ,371 ,927 ,657 ,203 ,356 ,427 ,401

39 32 31 31 39 12 12 12 39 25 38

-,120 -,484 -,400 -,157 -,521 -,145 -,288 -,145 ,515 ,493 ,253
,697 ,111 ,223 ,644 ,068 ,784 ,580 ,784 ,072 ,147 ,428

13 12 11 11 13 6 6 6 13 10 12

-,080 ,409 -,085 -,445 ,098 -,577 -,522 -,577 -,188 -,374 ,635
,837 ,315 ,855 ,318 ,802 ,423 ,478 ,423 ,628 ,362 ,091

9 8 7 7 9 4 4 4 9 8 8

1,000 ,090 ,292 ,326 ,388* ,477 ,573* ,186 -,311* -,043 ,073

  ,614 ,099 ,064 ,013 ,099 ,041 ,543 ,047 ,837 ,656

42,000 34 33 33 40 13 13 13 41 26 40

,090 1,000 ,716** ,694** ,310 ,573 ,577* ,618* -,296 -,672** ,253

,614   ,000 ,000 ,080 ,052 ,049 ,032 ,095 ,001 ,156

34 34,000 33 33 33 12 12 12 33 21 33

,292 ,716** 1,000 ,714** ,271 ,656* ,651* ,714** -,094 -,657** ,037

,099 ,000   ,000 ,133 ,021 ,022 ,009 ,609 ,002 ,840

33 33 33,000 33 32 12 12 12 32 20 32

,326 ,694** ,714** 1,000 ,240 ,535 ,603* ,519 -,104 -,491* ,216

,064 ,000 ,000   ,185 ,073 ,038 ,084 ,573 ,028 ,235

33 33 33 33,000 32 12 12 12 32 20 32

,388* ,310 ,271 ,240 1,000 ,742** ,788** ,712** -,627** -,510** ,209

,013 ,080 ,133 ,185   ,004 ,001 ,006 ,000 ,009 ,202

40 33 32 32 41,000 13 13 13 41 25 39

,477 ,573 ,656* ,535 ,742** 1,000 ,951** ,898** -,359 -,395 ,248

,099 ,052 ,021 ,073 ,004   ,000 ,000 ,228 ,182 ,414

13 12 12 12 13 13,000 13 13 13 13 13

,573* ,577* ,651* ,603* ,788** ,951** 1,000 ,804** -,415 -,354 ,222

,041 ,049 ,022 ,038 ,001 ,000   ,001 ,159 ,236 ,465

13 12 12 12 13 13 13,000 13 13 13 13

,186 ,618* ,714** ,519 ,712** ,898** ,804** 1,000 -,268 -,565* ,416

,543 ,032 ,009 ,084 ,006 ,000 ,001   ,376 ,044 ,157

13 12 12 12 13 13 13 13,000 13 13 13

-,311* -,296 -,094 -,104 -,627** -,359 -,415 -,268 1,000 ,402* -,083

,047 ,095 ,609 ,573 ,000 ,228 ,159 ,376   ,042 ,616

41 33 32 32 41 13 13 13 42,000 26 39

-,043 -,672** -,657** -,491* -,510** -,395 -,354 -,565* ,402* 1,000 -,202

,837 ,001 ,002 ,028 ,009 ,182 ,236 ,044 ,042   ,333

26 21 20 20 25 13 13 13 26 27,000 25

,073 ,253 ,037 ,216 ,209 ,248 ,222 ,416 -,083 -,202 1,000

,656 ,156 ,840 ,235 ,202 ,414 ,465 ,157 ,616 ,333   
40 33 32 32 39 13 13 13 39 25 40,000
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Bx1 - 
Kön 

Bx2 - 
Ålder 

Bx4 - 
ÅrsInko

mst 

Bx5 - Hur 
informerad 

är du 

Bx6.1 – 
Informations 

källor 

Bx6.2 – 
Informations 

källor 

Bx6.3 – 
Informations 

källor 

Bx7 - Vad 
gör du 

med det 
orange 
kuvertet 

Bx8.1 - Om 
du öppnar 
ditt Orange 
kuvert, din 
uppfattning 

Bx1 - Kön Pearson Correlation 1,000 -,121 ,138 -,264 ,044 ,347 ,513 ,102 -,010
Sig. (2-tailed)   ,509 ,444 ,132 ,804 ,159 ,158 ,565 ,961

N 34,000 32 33 34 34 18 9 34 26
Bx2 - Ålder Pearson Correlation 

-,121 
1,00

0 
,473** ,166 -,355* -,006 -,342 ,468** -,324

Sig. (2-tailed) ,509   ,007 ,365 ,046 ,981 ,406 ,007 ,122

N 
32 

32,0
00 

31 32 32 17 8 32 24

Bx4 - ÅrsInkomst Pearson Correlation ,138 ,473** 1,000 ,370* -,106 ,139 ,472 ,396* -,083
Sig. (2-tailed) ,444 ,007   ,034 ,559 ,593 ,238 ,022 ,693

N 33 31 33,000 33 33 17 8 33 25
Bx5 - Hur 
informerad är du 

Pearson Correlation -,264 ,166 ,370* 1,000 ,041 ,086 ,084 ,341* ,297
Sig. (2-tailed) ,132 ,365 ,034   ,818 ,733 ,830 ,048 ,140

N 34 32 33 34,000 34 18 9 34 26
Bx6.1 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation 
,044 

-
,355* 

-,106 ,041 1,000 ,782** ,976** -,449** ,232

Sig. (2-tailed) ,804 ,046 ,559 ,818   ,000 ,000 ,008 ,254

N 34 32 33 34 34,000 18 9 34 26
Bx6.2 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation ,347 -,006 ,139 ,086 ,782** 1,000 ,987** -,415 ,083
Sig. (2-tailed) ,159 ,981 ,593 ,733 ,000   ,000 ,087 ,761

N 18 17 17 18 18 18,000 9 18 16
Bx6.3 - 
Informationskällor 

Pearson Correlation ,513 -,342 ,472 ,084 ,976** ,987** 1,000 -,478 ,233
Sig. (2-tailed) ,158 ,406 ,238 ,830 ,000 ,000   ,193 ,546

N 9 8 8 9 9 9 9,000 9 9
Bx7 - Vad gör du 
med det orange 
kuvertet 

Pearson Correlation ,102 ,468** ,396* ,341* -,449** -,415 -,478 1,000 -,315
Sig. (2-tailed) ,565 ,007 ,022 ,048 ,008 ,087 ,193   ,117

N 34 32 33 34 34 18 9 34,000 26
Bx8.1 - Om du 
öppnar ditt 
Orange kuvert, 
din uppfattning 

Pearson Correlation -,010 -,324 -,083 ,297 ,232 ,083 ,233 -,315 1,000
Sig. (2-tailed) ,961 ,122 ,693 ,140 ,254 ,761 ,546 ,117   
N 26 24 25 26 26 16 9 26 26,000

Bx8.2 - Om du 
öppnar ditt 
Orange kuvert, 
din uppfattning 

Pearson Correlation -,120 ,276 ,522** ,136 ,010 -,151 -,405 ,551** -,202
Sig. (2-tailed) ,558 ,191 ,007 ,509 ,963 ,576 ,279 ,004 ,321
N 26 24 25 26 26 16 9 26 26

Bx8.3 - Om du 
öppnar ditt 
Orange kuvert, 
din uppfattning 

Pearson Correlation -,009 -,160 -,027 ,205 ,112 -,107 ,000 ,119 ,611**

Sig. (2-tailed) ,967 ,455 ,896 ,316 ,586 ,693 1,000 ,563 ,001
N 26 24 25 26 26 16 9 26 26

Bx9 - Är det lätt 
att hitta 
information på 
ppm:s hemsida 

Pearson Correlation -,337 ,469* -,032 ,281 -,512** -,356 -,298 ,369* -,009
Sig. (2-tailed) ,073 ,014 ,873 ,139 ,005 ,147 ,435 ,049 ,968
N 29 27 28 29 29 18 9 29 24

Bx10.1 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är 
din uppfattning 

Pearson Correlation ,104 ,085 ,337 ,705** -,280 ,200 ,043 ,238 ,727**

Sig. (2-tailed) ,712 ,773 ,238 ,003 ,312 ,513 ,927 ,392 ,003
N 15 14 14 15 15 13 7 15 14

Bx10.2 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är 
din uppfattning 

Pearson Correlation ,107 ,395 ,436 ,244 -,538* -,314 -,310 ,611* ,284
Sig. (2-tailed) ,705 ,162 ,120 ,381 ,039 ,296 ,499 ,016 ,325
N 15 14 14 15 15 13 7 15 14

Bx10.3 - Om du 
besökt ppm:s 
hemsida, vad är 
din uppfattning 

Pearson Correlation ,061 ,043 ,336 ,594* -,371 -,015 ,000 ,291 ,615*

Sig. (2-tailed) ,828 ,883 ,241 ,019 ,173 ,962 1,000 ,292 ,019
N 15 14 14 15 15 13 7 15 14

Bx11 - Hur 
förvaltar du din 
premiepension 

Pearson Correlation -,239 ,434* ,270 ,141 -,039 -,352 ,405 ,190 -,368
Sig. (2-tailed) ,174 ,013 ,128 ,427 ,825 ,152 ,279 ,281 ,065
N 34 32 33 34 34 18 9 34 26

Bx12 - Om du 
själv valt fonder, 
hur ofta ser du 
över 

Pearson Correlation ,065 -,363 -,051 -,315 ,270 -,157 ,124 -,603** ,158
Sig. (2-tailed) ,790 ,152 ,840 ,190 ,264 ,626 ,791 ,006 ,558
N 19 17 18 19 19 12 7 19 16

Bx13 - Hur stor 
andel av din 
årsinkomst 
avsätts 

Pearson Correlation -,149 -,183 -,192 ,073 ,068 -,214 -,229 -,068 ,136

Sig. (2-tailed) ,409 ,324 ,294 ,686 ,708 ,393 ,553 ,707 ,509

N 33 31 32 33 33 18 9 33 26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                 



 Korrelationstabell för anställda vid Umeå Universitet  sid. 2 

Bx8.2 - Om du 
öppnar ditt 

Orange kuvert, 
din uppfattning 

Bx8.3 - Om du 
öppnar ditt 

Orange kuvert, 
din uppfattning 

Bx9 - Är det 
lätt att hitta 

information på 
ppm:s 

hemsida 

Bx10.1 - Om 
du besökt 

ppm:s 
hemsida, vad 

är din 
uppfattning 

Bx10.2 - Om 
du besökt 

ppm:s 
hemsida, vad 

är din 
uppfattning 

Bx10.3 - Om 
du besökt 

ppm:s 
hemsida, vad 

är din 
uppfattning 

Bx11 - Hur 
förvaltar du din 
premiepension 

Bx12 - Om du 
själv valt 

fonder, hur 
ofta ser du 

över 

Bx13 - Hur 
stor andel av 

din årsinkomst 
avsätts 

-,120 -,009 -,337 ,104 ,107 ,061 -,239 ,065 -,149

,558 ,967 ,073 ,712 ,705 ,828 ,174 ,790 ,409

26 26 29 15 15 15 34 19 33

,276 -,160 ,469* ,085 ,395 ,043 ,434* -,363 -,183

,191 ,455 ,014 ,773 ,162 ,883 ,013 ,152 ,324

24 24 27 14 14 14 32 17 31

,522** -,027 -,032 ,337 ,436 ,336 ,270 -,051 -,192

,007 ,896 ,873 ,238 ,120 ,241 ,128 ,840 ,294

25 25 28 14 14 14 33 18 32

,136 ,205 ,281 ,705** ,244 ,594* ,141 -,315 ,073

,509 ,316 ,139 ,003 ,381 ,019 ,427 ,190 ,686

26 26 29 15 15 15 34 19 33

,010 ,112 -,512** -,280 -,538* -,371 -,039 ,270 ,068

,963 ,586 ,005 ,312 ,039 ,173 ,825 ,264 ,708

26 26 29 15 15 15 34 19 33

-,151 -,107 -,356 ,200 -,314 -,015 -,352 -,157 -,214

,576 ,693 ,147 ,513 ,296 ,962 ,152 ,626 ,393

16 16 18 13 13 13 18 12 18

-,405 ,000 -,298 ,043 -,310 ,000 ,405 ,124 -,229

,279 1,000 ,435 ,927 ,499 1,000 ,279 ,791 ,553

9 9 9 7 7 7 9 7 9

,551** ,119 ,369* ,238 ,611* ,291 ,190 -,603** -,068

,004 ,563 ,049 ,392 ,016 ,292 ,281 ,006 ,707

26 26 29 15 15 15 34 19 33

-,202 ,611** -,009 ,727** ,284 ,615* -,368 ,158 ,136

,321 ,001 ,968 ,003 ,325 ,019 ,065 ,558 ,509

26 26 24 14 14 14 26 16 26

1,000 ,210 -,078 -,160 ,665** -,090 ,119 -,136 -,084

  ,304 ,718 ,584 ,009 ,760 ,561 ,615 ,683

26,000 26 24 14 14 14 26 16 26

,210 1,000 -,090 ,605* ,092 ,692** -,256 ,421 ,010

,304   ,675 ,022 ,754 ,006 ,207 ,104 ,961

26 26,000 24 14 14 14 26 16 26

-,078 -,090 1,000 ,758** ,496 ,840** ,367 -,552* -,143

,718 ,675   ,001 ,060 ,000 ,050 ,021 ,458

24 24 29,000 15 15 15 29 17 29

-,160 ,605* ,758** 1,000 ,444 ,923** -,222 -,100 ,101

,584 ,022 ,001   ,098 ,000 ,427 ,770 ,721

14 14 15 15,000 15 15 15 11 15

,665** ,092 ,496 ,444 1,000 ,390 -,050 -,371 ,189

,009 ,754 ,060 ,098   ,150 ,860 ,262 ,500

14 14 15 15 15,000 15 15 11 15

-,090 ,692** ,840** ,923** ,390 1,000 -,288 -,100 ,109

,760 ,006 ,000 ,000 ,150   ,298 ,770 ,700

14 14 15 15 15 15,000 15 11 15

,119 -,256 ,367 -,222 -,050 -,288 1,000 ,304 -,305

,561 ,207 ,050 ,427 ,860 ,298   ,205 ,084

26 26 29 15 15 15 34,000 19 33

-,136 ,421 -,552* -,100 -,371 -,100 ,304 1,000 -,041

,615 ,104 ,021 ,770 ,262 ,770 ,205   ,868

16 16 17 11 11 11 19 19,000 19

-,084 ,010 -,143 ,101 ,189 ,109 -,305 -,041 1,000

,683 ,961 ,458 ,721 ,500 ,700 ,084 ,868   
26 26 29 15 15 15 33 19 33,000
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