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Sammanfattning 

Pensionen är en viktig del av en individs framtida liv som mycket väl kan 

innebära skillnaden mellan ett lyckligt eller miserabelt liv som pensionerad.  I 

vardagen kan vi höra om pensionen och var vi bör vända oss , vare sig det gäller 

media, affischer eller annan reklam, men vet vi tillräckligt för att kunna 

pensionsplanera? Denna kvantitativa studie  använder sig av data från en norsk 

enkätundersökning på internet, för att  ta reda på vilka faktorer som kan påverka 

individers pensionsplanering i form av privat sparande. Studien lyckas bekräfta 

en positiv relation mellan privat sparande och  fyra variabler; årsinkomst, 

åldersgrupp, tankar kring pension samt sysselsättning .    

 

Abstract 

The pension is an important part of an individual’s future life which could very 

well be the difference between a happy or a miserable  life as a retired individual. 

In everyday life we hear about retirement and where we should turn,  whether it is 

media, posters or other advertising, but do we know enough to be able to forge a 

retirement plan? This quantitative study uses data from a  Norwegian internet 

based survey, to find out what factors can influence individuals’ retirement 

planning in the form of private savings . The study succeeds confirm a positive 

relationship between private saving and four variables; annual income, age 

cohort, thoughts on retirement and employment. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion/Bakgrund 

Ett väldigt viktigt ämne som ofta debatteras och diskuteras är pensionssystemet. Något som 

det har forskats kring flitigt de senaste åren är vilka faktorer som påverkar individers 

pensionsplaner. Det är viktigt att få ytterligare kunskap inom ämnet så att människor kan lära 

sig att hantera sin privatekonomi, vilket i det långa loppet kan påverka levnadsstandarden för 

framtidens pensionärer (Topa et al., 2012). Kanske väljer man att vidareutbilda sig för att få 

en högre lön? Eller kanske väljer man att planera och spara på ett sätt så ens pension blir som 

man vill? Finansiell okunskap eller bristande seriositet vad gäller pensionssparande kan 

påverkar individers uppfattning om hur mycket de får i pension. De kanske ser sig själva som 

vilken annan medborgare som helst och låter landets allmänna pensionsregler få bestämma 

ens framtid som pensionär. Detta kan ses som mer simpelt än att göra egna kalkyler och/eller 

privata besparingar vid sidan av. 

 

Under 2009 röstade en bred majoritet i det norska parlamentet för en strukturell 

pensionsreform. I det nya allmänna pensionssystemet, som kom till följd, kommer individer 

bl.a. varje år att tjäna in pensionsrättigheter motsvarande 18,1 procent av årslönen upp till ett 

tak på ca 120 procent av den genomsnittliga lönen. Pensionsrätterna placeras i ett fiktivt konto 

som årligen justeras av löneutvecklingen. Efter pensioneringen beräknas den årliga pensionen 

genom att den ackumulerade pensionsförmögenheten delas med en faktor som i huvudsak 

speglar förväntade antalet år som pensionär (Finseraas & Jakobsson, 2013). Den årliga 

pensionen ökar när pensionering skjuts upp, som ett resultat av både högre pensionsrättigheter 

och ett lägre delningstal på. När förväntad livslängd vid pensionering ökar kommer nya 

årskullar bli tvungna att stanna i arbetskraften lite längre för att uppnå samma ersättningsnivå 

som tidigare årskullar (Christensen et al., 2012). Eftersom man inte får full ersättning, dvs. 

100 procent av lönen, så kan det därför finnas grund att själv pensionsspara. Detta kan 

förklaras av livscykelhypotesen, teorin för att förklara hushållens konsumtion och sparande, 

dvs. hur mycket som ska konsumeras idag och i framtiden. För att kunna fortsätta konsumera 

efter pensionering måste en person spara under sina arbetande år (Sherman & Shavit, 2012). I 

teorin antas att hushållet fattar beslut om konsumtion och sparande idag för att maximera 

nyttan av konsumtionen över livscykeln.   

 



2 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som kan påverka individers 

pensionsplanering. Pensionsplanering är ett väldigt brett begrepp men i denna undersökning 

baseras det på det privata sparandet hos individer. Studien ämnar undersöka om det finns ett 

samband mellan det privata pensionssparandet och de utvalda förklarande variablerna: kön, 

åldersgrupp, tankar kring pensionen, riskpreferenser, förståelse för räntebegreppet, utbildning, 

sysselsatt, antal barn per hushåll, årsinkomst. Tanken är att med regressionsanalyser 

undersöka sambandet närmare utifrån relevanta teorier om vilka faktorer som är avgörande 

för människors pensionsplaner. För att studera detta används norsk surveydata från år 2012. 

 

1.2 Metod 

Datan som används i denna studie tillhör Finseraas & Jakobsson (2013)
1
, där man har gjort en 

enkätundersökning
2
 på internet. Av 3000 tillfrågade, alla mellan 40-67 år ur den norska 

befolkningen, svarade totalt 2302 (ca 77 %) personer på enkäten. Dock så är den nya siffran 

2301 i denna studie, detta efter att ha hittat en avvikare i stickprovet. All ursprunglig data 

kommer inte att användas, utan istället ligger fokus på att använda de individuella frågorna 

gällande bakgrund men också de frågor som är till för att undersöka ekonomiska samt 

finansiella kunskaper. Målet är att kunna säga något om människors pensionsplaner. Logistisk 

regression används i arbetet för att kunna tyda resultaten. All databearbetning görs i 

programmet Stata version 11. 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom data är baserad på forskning i Norge kan detta leda till att det blir svårare att 

generalisera resultaten på alla människor i världen. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens uppbyggnad är enligt följande. I inledningen ges en anvisning om studiens 

innehåll och syfte. I tidigare litteratur och forskning tas tidigare studier upp, deras forskning 

och resultat, som är relaterad till studien. I data och empiriska modeller förklaras 

                                                      
1
 Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet till Niklas Jakobsson för att ha bistått mig med deras data. 

2
 Se Appendix A 
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pensionsplanering och hur detta uttrycks i variabeln privatsparande för att sedan gå igenom de 

oberoende variablerna som valts till denna studie. Därefter redogörs för de olika modeller som 

används i arbetet. Senare mot slutet redovisas resultat följt av en diskussion kring dessa. I den 

allra sista biten följer en redogörelse för slutsatser. 

 

2 Tidigare litteratur och forskning 

Tidigare studier visar att i flertalet länder hanteras inte det typiska hushållet sin ekonomi väl 

och en brist är att hushållen tenderar att vara kortsiktiga i sin ekonomiska planering och kan 

vara dåligt förberedda inför pensionen (van Rooij et al, 2011).  

 

Finansiell information är ett ämne som kommer på tal ofta, speciellt när man talar om 

pensionsplanering. Det tycks råda lägre nivåer av finansiell kunskap inom grupper med låg 

inkomst, låg utbildningsnivå och kvinnor (t.ex. Lusardi & Mitchell, 2008). Andra grupper där 

man finner låga nivåer är bl.a. hos personer över 65 år, arbetslösa samt de med civilstånd 

singel (Finseraas & Jakobsson, 2013). 

 

Tre fundamentala ekonomiska och finansiella frågor har använts i tidigare forskning när det 

kommer till pensionsplanering och finansiell kunskap (t.ex. Lusardi & Mitchell, 2008 och 

Finseraas & Jakobsson, 2013). Frågorna som använts i dessa undersökningar har att göra med 

ränta, inflation samt riskspridning. De två första beskriver huruvida individerna visar kunskap 

om grundläggande ekonomiska begrepp och grundläggande matematik. Den tredje frågan 

hjälper till att utvärdera kunskap om riskspridning, vilket är en avgörande faktor för ett 

välgrundat investeringsbeslut (Lusardi & Mitchell, 2008). Frågorna har omformulerats en 

aning, för att passa respektive undersökning, och kommer även att återkomma i denna studie. 

 

Med resultaten från dessa studier som grund är det för denna studie relevant att bland annat 

undersöka huruvida kunskap om investeringsbeslut och grundläggande ekonomiska begrepp, 

samt matematik, förhåller sig till det privata pensionssparandet. En undersökning kring 

sambandet mellan finansiell information och det privata pensionssparandet är därför intressant 

i detta arbete. 
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Almenberg & Säve-Söderbergh (2011), vars artikel denna uppsats försökt efterlikna, använde 

svenska finansinspektionens konsumentundersökning från 2010 för att se över nivåer av 

finansiell kunskap och pensionsplanering hos den svenska befolkningen. Datan bestod av 

1300 vuxna mellan åldrarna 18-79. För att minimera chansen att inte få kontakt med 

individerna gjordes uppemot åtta (8) samtal per dygn och olika dagar tills man till slut fick 

kontakt. Deltagandet låg på 45 procent, stickprovet var jämnt uppdelat mellan kvinnor och 

män. Undersökningen gjordes på individnivå istället för hela hushållet och det fanns inget 

villkor på att man skulle vara hushållets främsta ekonomiska beslutsfattare, dock så ställdes 

frågan ifall så var fallet. För att mäta finansiell information, som nämndes kort tidigare under 

föregående rubrik, användes följande tre frågor: 

 

 Anta att du har 200 SEK i ett sparkkonto. Räntan är 10 procent per år och betalas till 

samma konto. Hur mycket kommer du att ha i kontot efter två år? 

- Svar: Svarandes beräkningar/Vet ej/Vägrar att svara 

 

 Räntan i ditt bankkonto är 1 procent och inflationen är 2 procent. Om du sparar 

pengarna i ditt konto ett år, kommer du att kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre i 

slutet av året? 

- Svar: Ett svar/Vet ej/Vägrar att svara 

 

 Tror du att följande påstående är sant eller falskt? Att köpa aktier i ett företag är oftast 

säkrare än att köpa aktier i en gemensam fond. 

- Svar: Sant/Falskt/Vet ej/Vägrar att svara 

 

Man kom fram till att frågan som handlade om räntor var svårare än sin föregångare då man 

krävde mer beräkningar. Eftersom bara ca 35 procent svarade korrekt (242 SEK) och nästan 

49 procent svarade mer/mindre än 242 SEK antyder detta att de flesta av individerna inte kan 

räkna ränta på ränta. Man kunde dock inte räkna bort det faktum att vissa av de nästan 49 

procenten faktiskt kan räkna men gjorde ett litet misstag i sina beräkningar, pga. 

svårighetsgraden. Gällande inflationsfrågan så svarade 60 procent rätt på frågan (att man 

kommer kunna köpa mindre i slutet av året), därmed verkar det som att 40 procent saknar 

kompetens kring inflation. Ca 68 procent svarade rätt på fråga tre, som handlade om 

riskspridning; att påståendet är felaktigt. Detta förklaras med att en stor andel av den svenska 

befolkningen innehar aktier och/eller innehar aktier i gemensamma fonder (Almenberg & 
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Säve-Söderbergh, 2011). Den totala prestationen blev således att enbart 21 procent svarade 

rätt på alla tre frågor. Om man dock räknar bort första frågan och enbart fokuserar på frågan 

om inflation och riskspridning så hamnar man helt plötsligt på ca 46 procent. 

 

Vidare undersökte författarna hur de tre frågorna påverkade prestationen hos olika 

demografiska grupper. Där fann de att prestationen var bäst mellan åldrarna 36-50. Vidare har 

deras undersökning även uppmärksammat en hög korrelation mellan finansiell kunskap och 

utbildningsnivå. Förutom att de med högre utbildning presterade bättre än de med en låg 

utbildning så fanns det stora skillnader mellan de med olika huvudämnen på universitetsnivå, 

där individerna med mest korrekta svar hade kvantitativa huvudämnen. De lägsta nivåerna av 

finansiell information återfinns hos gruppen arbetslösa.  

 

En variabel som artikeln fördjupar sig lite extra i är kön. Man finner nämligen att kvinnorna 

presterade signifikant sämre än män på var och en av de tre frågorna, även på den totala 

prestationen. Detta kan, enligt Almenberg och Säve-Söderbergh, vara bevis på att kvinnor vet 

om sin brist på finansiell kunskap. De antyder vidare att det kan bero på att kvinnor inte tar 

dem ekonomiska besluten i hushållet. Som ett tillägg har man också tittat på korrelationen 

mellan finansiell information och ansvaret för ekonomin i hushållet för de individer som är 

singlar och för dem som är i ett förhållande. I detta fall blev resultatet lika mellan män och 

kvinnor. De lägsta nivåerna av finansiell information tillhör dem individer som är singlar. 

Män som är beslutsfattaren i hushållet presterar bäst, medan singelkvinnor var sämst.  

Sammanfattningsvis kom Almenberg och Säve-Söderbergh fram till att det finns ett samband 

mellan finansiell kunskap och planering och att det finns rätt till en oro angående de låga 

nivåerna hos den svenska befolkningen. 

 

En annan studie som också undersökte relationen mellan finansiell kunskap och 

pensionsplanering, fast i Holland, utförd av van Rooij et al (2011) fann även de en stark och 

positiv relation mellan finansiell kunskap och pensionsplanering. Deras huvudsakliga resultat 

är att de flesta hushållen saknar kunskap om viktiga grundläggande ekonomiska begrepp, 

samt att det finns stora skillnader i finansiell kunskap mellan olika grupper, där kvinnor och 

de med låg utbildningsnivå visar dem lägsta nivåerna. Vad som är extra intressant i deras 

arbete är att, genom att använda sig av information om ekonomisk utbildning i skolan, så har 

de lyckats visa att finansiell kunskap är vad som påverkar pensionsplanering. Deras fynd har 

viktiga politiska konsekvenser. Exempelvis visas att utformningen av finansiella 
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utbildningsprogram och genomförande av åtgärder för att förbättra finansiell information går 

hand i hand med en högre benägenhet att planera för pensionering.  

 

Deras finansiella informationsundersökning är byggd på de tre frågorna från Lusardi och 

Mitchell (2008), men innehåller fler frågor som är ämnade att mäta kunskap relaterat till 

finansiellt beslutsfattande. De skapade två uppsättningar av frågor för att mäta finansiell 

information och för att kunna urskilja mellan olika nivåer av finansiell kunskap. Den första 

uppsättningen har att göra med grundläggande färdigheter inom finans, medan den andra 

uppsättningen är mer komplex och innehåller frågor om aktier, obligationer, fonder och om 

förståelse för riskspridning och utbytet mellan risk och avkastning. Resultaten de kom fram 

till var att individerna hade lättare för den första uppsättningen av frågor, dock att mindre än 

hälften (40 procent) lyckades med att svara rätt på alla frågor. I den andra uppsättningen, som 

för övrigt var svårare, kom man fram till att de som svarat ”vet ej” ökade marginellt, från 11 

procent till 38 procent vilket antyder att svarandena vet att de har lite förståelse för dessa 

frågor.  

 

Andra resultat som författarna kommer fram till är att hushåll med höga inkomster innehar 

större finansiell kunskap och att villaägare är mer utbildade än hyresgäster. Vidare har de 

kommit fram till att holländska hushåll inte planerar särskilt mycket inför pensionen och att 

det råder spridd finansiell okunskap. Det sägs att flera arbetare i Holland visar brist på 

kunskap angående sina pensioner men även brist på intresse gällande pensionsfrågor. Något 

som författarna menar kanske är ett resultat av obligatorisk deltagande i företagets 

pensionsplaner. Däremot menar de att egenföretagare tänker mer på sina pensioner, vilket är 

begripligt eftersom de inte omfattas av obligatoriska pensionsplaner (van Rooij et al, 2011). 

Van Rooij et al (2011) menar att det kan vara av intresse att investera i ekonomisk utbildning 

för dem unga, eftersom att kan vara en viktig faktor för att öka totala nivåer av ekonomisk 

kunskap. 

 

Att utbilda människor och ge hjälp till att ta beslut tas upp av Hedesström et al. (2007). I 

studien försöker han att särskilja faktorer för användningen av heuristiska val i det svenska 

premiepensionssystemet (PPS), med fokus i att undersöka effekten av delaktigheten i deras 

val. I PPS ombes deltagare att ta en rad beslut. Ett första beslut att ta är om man vill investera 

i en standard fond eller annan fond. Ett andra val handlar om antalet (ett till fem) fonder man 

vill investera i, medan det tredje beslutet handlar om vilken/vilka fond/fonder man vill 
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investera i. Till sist så ska man allokera sina pengar i de valda fonderna, genom att säga hur 

många procent av pengarna man har ska hamna i respektive fond (Hedeström et al., 2007). 

Stickprovet bestod i slutändan av 392 personer, alla födda efter 1937, eftersom det bara är 

dessa som vid tidpunkten påverkades av PPS. Man använde sig av en Internet-baserad 

undersökning, där man bad deltagarna göra fiktiva val av PPS fonder. Information om 

sociodemografin och besparingar erhölls också. Med hjälp av dessa faktorer undersökte man 

relationen till delaktighet och fondval. Man undersökte även effekten av att ha tidigare 

erfarenhet av investeringar på aktiemarknaden. 

 

Resultaten som lades fram i studien var att ha en större summa att investera, äga aktier sedan 

tidigare, vara kvinna och att vara yngre visade oberoende effekter av ökande engagemang i 

valet av PPS. Att vara mer involverad, ha en större summa att investera och att ha äga aktier 

sedan tidigare mildrade tendensen att välja standardfonden. Andra resultat var att individer 

med en hög grad av engagemang inkluderade ett större antal fonder i sin portfölj. En möjlig 

förklaring, enligt Hedesström et al. (2007), till varför yngre och mer involverade individer 

inkluderar större antal fonder kan vara att de valde aktiefonder medan andra valde mindre 

riskabla fonder, såsom räntefonder eller blandfonder, där målet för diversifiering eller 

spridning är svagare. De nämner dock att det inte finns någon tillfredsställande förklaring till 

varför yngre tenderar att välja en större mängd fonder än de äldre deltagarna, då relationen var 

för svag. Hedesström et al. (2007) menar också att ifall deltagarna valde flera fonder på 

impuls för att söka variation istället för ett noggrant beslut baserat på tillräcklig kunskap, så är 

effektiv diversifiering osannolik. Valet av flera fonder kan därmed leda PPS investerare att tro 

att de reducerar risken mer än vad det faktiskt gör. Vilket i sådant fall antyder att många 

deltagare i undersökningen misslyckats med att diversifiera effektivt då portföljerna generellt 

sett innehöll mer av dem inhemska aktierna, inte minst för de som valt ut flera fonder i sin 

portfölj (Hedesström et al., 2007). Med detta sagt kan anledningen, i viss mån, till att man 

investerar i inhemska tillgångar inte ha att göra med att maximera sin pension, utan det kan 

t.ex. handla om att man vill främja inhemsk tillväxt (Ibid). Flera utav deltagarna i studien har 

uttryckt en känsla av hjälplöshet vid val av PPS fonder och en generell ovilja mot spel med 

sina offentliga pensionspengar. Författarna tycker, baserat på sina resultat, att utbildning och 

beslutsstöd är vad som krävs. 

 

Topa et al (2012) utförde sin undersökning på invandrare från flera länder. Här låg fokus på 

psykosociala faktorer för planering av pensionen. Något som inte gick ihop med deras 
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förväntningar var att ålder visade en negativ relation med förväntade årliga pensionsbelopp 

och dålig fysisk hälsa visade negativa relationer med både objektiva och subjektiva mått på 

finansiell pensionsplanering. De fann också att utbildning har en relation med antal år av 

pensionsavgiften nära noll. En viktig bekräftelse, i deras arbete, till tidigare rön är att lönen 

har en kraftig påverkan på finansiell pensionsplanering. De menar därmed att det är bekräftat 

att en av anledningarna till varför låginkomsttagare inte engagerar sig i finansiell 

pensionsplanering är bristen på tillräckligt mycket pengar att investera i sparande, samt att 

bättre ekonomisk levnadsstandard är associerad med högre nivåer av finansiell förberedelse 

(Topa et al, 2012). 

 

En studie som, tillsammans med bevis från psykologin, antyder att rådgivning inom finansiell 

planering inför pensionering, baserad på enkla tumregler, kan vara till hjälp för dem som för 

närvarande inte har någon systematisk metod för detta gjordes av Binswanger & Carman 

(2012). Det författarna gjorde var att dela upp individerna i tre kategorier: planerare, 

tumregelföljare och osystematiska. För planerare gäller alltså att noggranna 

budgetberäkningar görs. På vilket sätt är mindre viktigt. Med tumregelföljare menas de som 

inte gör några speciella beräkningar, utan de följer kanske något speciellt system (tumregler) 

såsom att sätta undan en viss summa av sin månatliga lön. De osystematiska är individer som 

varken beräknar på egen hand eller följer något system, i alla fall inte medvetet. De lyckas 

presentera två fynd. Den ena är att planerare och tumregelföljare är associerade med större 

pensionsförmögenheter än de osystematiska. Det andra resultatet som de båda författarna fick 

är att de inte fann någon statistisk signifikant skillnad mellan resultaten för planerare och 

tumregelföljare. I det stora hela visar studien på att de som inte planerar men som bara följer 

tumregler verkar bete sig likt de som planerar, i det att de uppvisar liknande 

pensionsförmögenheter och sparkvoter. Däremot är fallet inte så för de osystematiska 

individerna, här sparas det avsevärt mindre. Resultatet tyder på att förmågan att samla på sig 

en stor mängd pensionsförmögenheter inte kan vara en särskild förmån som endast kognitivt 

kunniga människor har. Dessa individer kommer dessutom sannolikt att utgöra en minoritet 

av befolkningen, sett till studien. Detta betyder dock inte att beslutsprocesser inte spelar 

någon roll (Binswanger & Carman, 2012). 
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3 Data och Empirisk modell 

3.1 Pensionsplanering - Privatsparande 

Pensionsplanering är ett brett begrepp, vilket gör att man först måste definiera begreppet. Man 

kan dock dra slutsatser angående vilka som kan mest om pensionen genom att använda en 

beroende variabel som tyder på någon form av planering. Det går även att undersöka ifall det 

finns de som gör det mer genomtänkt och mer ekonomiskt korrekt än andra, baserat på 

resultaten man får. För att mäta pensionsplanering har frågan: ”Sp2 - Har du sparat privat för 

att ha en bättre ekonomi när du går i pension?” valts. Har deltagaren svarat ”ja” på frågan 

tyder det på att personen är medveten om att pensionsförmögenheten ökar i slutändan och är 

därmed en pensionsplanerare. Den beroende variabeln har i denna studie döpts till 

privatsparande. Svaren som anges här är ett enkelt ja=1 eller nej=0. Frågan är den enda av de 

utvalda variablerna i studien som besvarar en typ av planering i pensionen. 

 

3.2 Förklarande variabler 

Urvalet baserades på att försöka ha individuella variabler, som inte innefattar civilstånd eller 

frågor om den andra partnern i ett eventuellt förhållande. Den andra aspekten av urvalet var 

att försöka ha en jämn balans av frågor, dvs. att undvika att ha liknande frågor. Studien 

undersöker huruvida en förändring i nedanstående variabler eventuellt innebär att människor 

pensionsplanerar, genom att använda privat pensionssparande som beroende variabel. De 

oberoende variablerna, utöver kön, och åldersgrupp, är uppdelade i ”Ekonomisk finansiell 

kunskap” (tankar kring pension, riskpreferenser, förståelse för räntebegreppet) samt 

”bakgrund” (utbildning, aktivitet, antal barn per hushåll, årsinkomst). 

Tabell 1: Beskrivande statistik 

 

Variabel   Medelvärde Std. avv. Min Max 

Privatsparande   0.397 0.489 0 1 

Kön   0.541 0.498 0 1 

Åldersgrupp   1.941 0.783 1 3 

Tankar kring pension  2.573 0.848 1 4 

Riskpreferenser   0.063 0.243 0 1 

Förståelse för räntebegreppet  0.528 0.499 0 1 

Utbildning   0.533 0.499 0 1 

Sysselsatt   0.706 0.455 0 1 

Antal barn per hushåll  0.683 1.037 0 11 

Årsinkomst   5.195 2.187 1 11 

Tabellnot: Totala observationer 2301 
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3.2.1 Kön 

Befolkningen består av två kön som dessutom båda har en framtid och en pension att hålla 

koll på. Det är väldigt viktigt att se över de båda könen för att få en bättre bild av hur pass 

jämställt det faktiskt är mellan män och kvinnor, gällande deras kunskap om pension och 

pensionsplanering. Tidigare studier har visat låga nivåer av finansiell information hos kvinnor 

i flera länder, inklusive Sverige. En möjlig förklaring enligt Almenberg & Säve-Söderbergh, 

(2011), i alla fall i Sverige, till skillnaden mellan de båda könen och finansiell information, 

sägs kunna bero på att kvinnor inte är med och bestämmer de ekonomiska besluten som sker i 

hushållen. Variabeln består av man=1 och kvinna=0. 

 

3.2.2 Åldersgrupp 

Det är intressant att veta vilka åldrar som vet mest om pensionen samt pensionsfrågor. Det är 

också viktigt att veta mellan vilka intervall som det råder störst okunskap för att kunna 

komma underfund med problemet. Hedesström et al. (2007), som skrev om det svenska 

premiepensionssystemet, nämner i studien att det inte finns någon tillfredsställande förklaring 

till varför yngre tenderar att välja en större mängd fonder än de äldre deltagarna, då relationen 

var för svag. Att välja pensionsfonder är ett sätt att planera inför pensionen, precis som att 

spara privat, därför är denna variabel viktig. Variabeln består av intervallen 40-49 år=1, 50-59 

år=2, 60-67=3.  

 

3.2.3 Tankar kring pension 

Sp1 – Hur mycket har du tänkt på din pension? 

Frågan innehåller fyra svarsalternativ och kanske inte säger så mycket för det nakna ögat, men 

kan mycket väl komma att vara en väldigt bra måttstock vad gäller pensionsplanering, i det att 

det visar på engagemang. I studien gjord av Hedesström et al. (2007), angående svenska 

premiepensionssystemet (PPS), visade man att en hög grad engagemang kan leda till att 

individer inkluderar ett större antal fonder i sin portfölj. Vilket tyder på att de kanske känner 

sig säkrare på sitt val än andra som väljer standard fonden exempelvis. Sedan finns det 

tumregelföljare, dvs. människor som inte gör några särskilda beräkningar, utan de följer 

kanske något speciellt system, en tumregel. Det kan handla om att sätta undan en viss summa 

av sin månatliga lön. Dessa människor verkar bete sig lika med människor som har insyn och 
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som planerar, i den meningen att de uppvisar liknande pensionsförmögenheter och sparkvoter 

(Binswanger & Carman, 2012). Variabeln består av svaren Väldigt lite=1, Lite=2, En del=3, 

Mycket=4. 

 

3.2.4 Riskpreferenser 

Sp10 – Vissa människor tycker om att ta risker för att nå en högre nytta, medan andra 

försöker undvika risker. Var skulle du placera dig själv på en skala mellan 0-10, där 0 

innebär att inte ta risk och 10 att ofta ta risker? 

Vilken typ av individer sparar privat inför sin pension, risktagare eller riskovilliga? 

Hedesström et al. (2007) skrev i deras studie att flera utav deltagarna hade uttryckt en känsla 

av hjälplöshet vid val av PPS fonder och en generell ovilja mot spel med sina offentliga 

pensionspengar. Man nämner också att individerna i studien kan ha valt fonder på impuls för 

att söka variation, istället för ett noggrant beslut baserat på tillräcklig kunskap. Det är viktigt 

att kunna komma fram till ett system som är hållbart, så att människor vet vad de gör när de 

försöker att öka sin pensionsförmögenhet. Att ha risktagande människor som inte vet vad de 

gör kan istället ha motsatt effekt. Variabeln är uppdelad i två grupper, Riskovilliga=0 och 

Risktagare=1. Här räknas de som svarat från 0-7 som riskovilliga och de som svarat 8-10 som 

risktagare. 

  

3.2.5 Förståelse för räntebegreppet 

Sp12 – Anta att du har 200 NOK i ett sparkonto. Räntan är 10 % per år och betalas på 

samma konto. Hur mycket kommer du att ha i kontot efter två år? 

Detta är den finansiella frågan som svarar på vad individen vet om ränta på ränta. Rätt svar 

här, vilket är 242, kan tyda på att personen är insatt i ekonomi. Är man insatt i ekonomi eller i 

pensionen i allmänhet kan man kanske planera bättre än någon som inte är det. Frågan 

användes av Almenberg & Säve-Söderbergh (2011). Man kom fram till att resultaten tyder på 

att de flesta individer inte kan räkna ränta på ränta, dock så kunde man inte räkna bort det 

faktum att vissa av deltagarna kunde ha gjort ett litet misstag i sina beräkningar, pga. 

svårighetsgraden. Variabeln består av Fel svar=0 och Rätt svar, 242=1. 
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3.2.6 Utbildning 

B3 – Vad är din högsta avklarade utbildning? 

Det har i tidigare studier, bl.a. av Almenberg & Säve-Söderberghs (2011), konstaterats att 

utbildningsnivå och finansiell information är högt korrelerade. Det är viktigt att se om 

utbildning spelar roll för pensionsplanering, eftersom pensionen spelar roll för alla människor 

oavsett utbildning. Variabeln är uppdelad i två grupper där totalt sju alternativ ingår, 

1=Universitetsutbildning och mer och 0=Annat. I första gruppen ingår: Universitet eller 

högskoleutbildning kortare än 3 år, Kandidatexamen eller motsvarande, Magisterexamen eller 

motsvarande, Doktor, dr (PhD). I annat ingår: Inte avslutat grundskolan, Grundskolan samt 

Gymnasieskola. 

 

3.2.7 Sysselsatt 

B4 – Vad är din huvudsakliga verksamhet? 

Människor i arbete eller studenter är kanske mer insatta i sin privata ekonomi än 

arbetslösa/icke studerande. Man har tidigare funnit att arbetslösa har lägre nivåer av finansiell 

kunskap än de i arbete (Almenberg och Säve-Söderbergh, 2011). Variabeln består av två (2) 

svar, 0=icke anställd, 1=heltidsanställd/deltidsanställd. 

 

3.2.8 Antal barn per hushåll 

B9 – Hur många bosatta barn finns det i ditt hushåll? 

Det är ingen nyhet att barn kostar att försörja. Frågan kan visa om fler barn leder till att man 

inte har råd att spara privat eller kanske inte tänker så mycket på framtiden. Antalet barn 

behöver nödvändigtvis inte betyda att man inte har råd att spara privat, utan det kan påverka 

mängden pengar man sparar också. Här är dock variabeln privatsparande antingen ja=1 eller 

nej=0, så vi kan inte riktigt mäta hur mycket man sparar. Variabeln antal barn per hushåll 

består av totalt åtta (8) svar; 0-5 barn, 7 barn och 11 barn. Tidigare nämndes att en avvikare 

hade hittats i stickprovet, vilket lett till en total svarsfrekvens på 2301. Anledningen till detta 

var att en kandidat hade svarat att denne har 50 barn vilket inte ses som särskilt sannolikt i 

denna studie. 
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3.2.9 Årsinkomst 

B10 - Vad är din årliga bruttoinkomst? 

Stor fråga som visar om det privata sparandet har med denna faktor att göra. Inom 

utvecklingsekonomi brukar man tala om nyttan. En person med låg inkomst ser inte nyttan i 

att aktivt ta beslut som i framtiden kan vara bra för personens ekonomi, även om personen i 

framtiden skulle tycka att det hade varit bra. Denna teori kallas för hyperbolisk diskontering. 

Ett annat sätt att se på det, kostnad/förmåner som inträffar nu värderas särskilt högt. Detta 

kommer att innebära att val kan vara tidsinkonsekvent för beslut där kostnaderna (eller 

fördelar) inträffar vid tiden t, men fördelarna (eller kostnader) förekommer endast vid tiden 

t+1. Topa et al (2012) fann att lönen har en kraftig påverkan på finansiell pensionsplanering. 

De menar därmed att det är bekräftat att en av anledningarna till varför låginkomsttagare inte 

engagerar sig i finansiell pensionsplanering är bristen av tillräckligt mycket pengar att 

investera i sparande, samt att bättre ekonomisk levnadsstandard är associerad med högre 

nivåer av finansiell förberedelse. Variabeln består av svaren, <100.000=1, 100-200K=2, 200-

300K=3, 300-400K=4, 400-500K=5, 500-600K=6, 600-700K=7, 700-800K=8, 800-900K=9, 

900-1.000K=10, >1000.000=11. Svaren ”Önskar att ej svara” och ”Vet ej” har gjorts om till 

saknade i Stata. 

 

3.3 Hypoteser 

Studien ämnar testa ifall det finns ett samband mellan de förklarande variablerna och 

pensionsplanering/privatsparande inför pensionen. I undersökningen är nollhypotesen att det 

inte finns ett samband mellan en specifik förklarande variabel och det privata 

pensionssparandet medan de andra förklarande variablerna hålls konstanta. Den alternativa 

hypotesen visar att det existerar ett samband mellan en specifik förklarande variabel och det 

privata pensionssparandet medan de andra förklarande variablerna hålls konstanta. 

  

        

        

 

Rent generellt vill man uttrycka hypotesen på ett sätt så att man kan förkasta nollhypotesen. 

Om nollhypotesen förkastas innebär det i min undersökning att den förklarande variabeln har 

ett statistiskt signifikant samband med det privata pensionssparandet. Skulle det istället vara 
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så att undersökningen visar att det inte går att förkasta denna nollhypotes så innebär det att det 

inte finns tillräckligt med statistiskt material i undersökningen för att kunna uttala sig om 

ämnet eller att det inte finns något samband. (Thomas Andren, 2007) 

 

3.4 Logistisk regression 

När man har förklarande variabler i en modell så blir variansen av den beroende variabeln y 

samma i en OLS regression. När den förklarade variansen ökar, ökar även residualvariansen 

med lika mycket. Anta nu att y inte är kontinuerlig utan istället är en underliggande 

oobserverad variabel, y*, som exempelvis ”Sp2 – Har du sparat privat för att ha en bättre 

ekonomi när du går i pension” med svaren 1 = Ja, 2 = Nej. För dessa variabler vet vi inom 

vilket intervall y* hamnar i, men inte det exakta värdet. Binära och ordinära regressioner 

tillåter oss att räkna på effekten av de olika förklarande variablerna (x). y* kan inom binär 

logistisk regression skrivas om enligt följande: 

 

           

  

Där  

y=1 om y* ≥ 0 

y=0 om y* < 0 

 

Inom logistisk regression antas felen (ε) ha ett s.k. standard logistisk distribution (SLD). SLD 

har medelvärdet 0 och variansen π
2
/3, eller ca 3,29. Fördelarna med att använda logit istället 

för en vanlig regression är att sannolikheten bara kan vara ett värde mellan noll (0) och ett (1). 

Modellen använder ”maximum likelihood” metoden för att kunna skatta koefficienterna. 

Metoden för maximal sannolikhet består i uppskattning av de okända parametrar på ett sådant 

sätt att sannolikheten att observera det givna Y är så hög eller maximalt som möjligt 

(Gujarati, D. N., 2004). Tolkningen av koefficienterna blir att en ökning av x ökar/minskar 

sannolikheten att y=1 (gör resultatet mer/mindre sannolikt). I en vanlig regression skulle 

högre x leda till högre y, här använder vi dock orden mer eller mindre. Y* antar sannolikheten 

att den beroende variabeln (y) blir ett (Ericson & Ottosson, 2007). Eftersom residualen inte 

korrelerar med de förklarande variablerna (x) får vi: 
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Tolkat i ord, låt säga att vi har den beroende variabeln ”privatsparande” och den oberoende 

variabeln ”kön”, alla andra oberoende variabler lika, för varje enhet ökning i kön så ökar även 

sannolikheten att y=1, dvs. att privatsparande sker. 

 

I OLS regressioner med en beroende variabel y är V(y) bestämd och den förklarade och 

oförklarade variansen förändras när förklarande variabler sätts in. Men i en logistisk 

regression med en oobserverad variabel y* är V(εy*) bestämd så att den förklarade variansen 

och den totala variansen ändras när förklarande variabler sätts in. Ett annat sätt att förklara det 

är att variansen av y* ändras för att den måste det, residualvariansen är satt till 3,29, 

förändringar i modellen resulterar i förändringar av den förklarade variansen som i sin tur ger 

samma förändring i den totala variansen. 

 

3.5 Marginaleffekt 

Vid beräkning av logit är det vanligt att man redovisar marginaleffekterna efter rapportering 

av koefficienterna. I logit modellen ger lutningskoefficienten av en variabel förändringen i 

logaritmen av oddsen associerade med en enhets förändring av den variabeln, givet alla andra 

variabler konstanta (Gujarati, D. N., 2004). Marginaleffekterna återspeglar förändringen i 

sannolikheten av y=1 givet en (1) enhet förändring i en oberoende variabel x. För OLS 

modellen är marginaleffekten koefficienterna och de är inte beroende av x. 

 

För logit beräknas marginaleffekterna som: 

 

                   

 

Marginaleffekterna beror på x, så vi behöver uppskatta effekterna vid ett specifikt värde på x, 

vanligtvis medelvärdet. Koefficienterna och marginaleffekterna har samma tecken eftersom 

F’(x’β) > 0 (Econometrics – Probit and Logit Models, 2013). 
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3.5.1 Skattning av marginaleffekter 

Marginaleffekter vid medelvärde 

Marginaleffekter beräknas för en genomsnittlig person i stickprovet  ̅. 

 

             ̅      

 

Oftast brukar man visa marginaleffekten vid medelvärdet. Ett problem med detta är att det 

nödvändigtvis inte finns en sådan person, dvs. en person med ett värde lika med medelvärdet. 

 

Genomsnittliga marginaleffekter 

Marginaleffekter beräknas som genomsnittet av de individuella marginaleffekterna. 

 

  

   
  

         

 
   

 

Även om detta är ett bättre sätt att uppskatta marginaleffekterna på så ger de båda sätten 

nästan identiska resultat för det mesta (Econometrics – Probit and Logit Models, 2013). Båda 

resultaten kommer att redovisas i denna uppsats. 

 

3.6 Reliabilitet, Validitet & Generaliserbarhet 

Bryman & Bell (2011) menar att validitet beskriver hur väl studien undersöker vad den avser 

att undersöka. Vad den säger är hur nära är den skattade regressionen det riktiga värdet. Man 

brukar tala om den interna validiteten, dvs. hur väl undersökningen överensstämmer med 

verkligheten samt den externa validiteten, dvs. graden av generaliserbarhet. Eftersom 

pensionsplanering är ett brett begrepp och som kan beskrivas på fler sätt än privat sparande så 

kommer det givetvis att förekomma hot mot validiteten i denna studie. Dock är inte studiens 

syfte att fastslå den exakta definitionen av pensionsplanering, syftet är snarare att lyfta fram 

samband mellan variabler som har en tydlig påverkan. 

 

Reliabilitet handlar om att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett riktigt och 

tillförlitligt sätt (Thurén, 2007). Dvs. om man räknar rätt, om man någorlunda lyckas 

eliminera slumpfaktorn och om flera undersökare som använder samma metod kommer till 
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samma resultat, då har undersökningen hög reliabilitet. Sett till att flera studier, bl.a. några av 

dem som har tagits upp, syftar på att finansiell utbildning och information för pensionen är 

viktig, så har nog flera länder omstrukturerat sin pensionspolitik genom årens gång. Detta 

innebär att mätningen kan påverkas av tiden, exempelvis ifall människor blir mer medvetna 

om sin pension, då kan resultaten av en ny enkätundersökning med samma frågor variera. 

Detta kan påverka utfallet av en regression. Jag menar ändå på att reliabiliteten i denna studie 

är hög, svarsfrekvensen är ca 77 procent. Metoden är noggrant utförd och den tidigare 

datainsamling som Finseraas & Jakobsson (2013) utfört på dem norska invånarna har gjorts 

på ett välplanerat sätt. Dock kan det alltid finnas en liten risk på grund av den mänskliga 

faktorn när man hanterar en stor mängd data. 

 

Generaliserbarhet (extern validitet) anger i hur hög grad man kan generalisera de resultat man 

har fått i den egna studien till andra grupper eller situationer. Ett annat sätt att säga det på är 

att generaliserbarhet omfattar vad som utifrån undersökningen kan sägas om populationen. 

Resultaten inom området har varit likvärdigt, sett till sambanden mellan finansiell kunskap 

och pensionen (t.ex. van Rooij et al, 2011). Flera viktiga fynd har gjorts som skiljer de olika 

resultaten åt såklart, men i det stora hela kan man nog säga att det har gått att generalisera 

flera av dessa studier och applicera till andra grupper. Det kan dock skilja sig åt ibland, men 

väldigt ofta kan det ha att göra med vilken beroende variabel man väljer. De förklarande 

variabler som har valts och utfallet av resultaten behöver nödvändigtvis inte tala sanning för 

den resterande populationen. Förutom att se om variabler är signifikanta är det även viktigt att 

se för vilken andel av stickprovet man talar om. 

 

4 Resultat 

Det var totalt 2302 observationer i stickprovet. Efter att en observation, som identifierats som 

en avvikare, tagits bort, minskade den totala frekvensen med en (1) individ. Denna har 

identifierats som en avvikare för att individen har svarat att denne har 50 barn. Svaret ses vara 

väldigt avvikande från resterande svar, där antalet barn endast når upp till 11. Borttagningen 

av den avvikande observationen resulterade därför i den totala frekvensen 2301, som visas i 

Tabell 2 nedan. Då de som svarade ”önskar att ej svara” och ”Vet ej”, på frågan om 

årsinkomst, har gjorts om till saknade görs regressionen på 2040 individer. Det bör även 
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nämnas att mindre än hälften av de totala deltagarna i stickprovet sparar privat, närmare 

bestämt 40 procent. 

 

Tabell 2: ”Sp2. Har du sparat privat för att ha en bättre ekonomi som pensionär? (Beroende variabel) 

 

 Svar Frekvens Procent 

Nej 1387 60.28  

Ja 914 39.72 

Totalt 2301 100.00 

 

Tabell 3 visar resultaten från den logistiska regressionen som kördes i Stata. Det är en 

multipel logistisk regression, där alla förklarande variabler har inkluderats i modellen för att 

förklara den beroende variabeln privat sparande. Effekten av de olika förklarande variablerna, 

som kön och åldersgrupp, på beroende variabeln privatsparande har undersökts. Närmare 

bestämt avslöjar tabellen huruvida de förklarande variablerna har ett signifikant samband med 

det privata sparandet. 

 

Det vi kan se ur tabellen är att variablerna åldersgrupp, tankar kring pension, sysselsatt och 

årsinkomst är signifikanta. Det innebär att nollhypotesen, att det privata sparandet är 

oberoende av dessa signifikanta variabler, kan förkastas. För de resterande förklarande 

variablerna; kön, riskpreferenser, förståelse för räntebegreppet, utbildning och antal barn per 

hushåll, går det inte att förkasta att det privata sparandet är oberoende av dessa. 

 

Här sammanställs regressionskoefficienterna och indikerar signifikansen på 5 procent 

signifikansnivå. Vilket ålderspann man befinner sig i, ifall man har tänkt på sin pensionering 

och vad ens årliga bruttoinkomst är leder till att man är mer eller mindre benägen att spara 

privat. Även ens huvudsakliga sysselsättning påverkar benägenheten att spara privat. Hur 

mycket dessa påverkar och huruvida det är ett negativt eller positivt samband är otydligt vid 

denna typ av regression. Det är alltså inte tillräckligt att titta på koefficienterna i denna 

regression utan det är mer relevant att titta på marginaleffekterna för att säga något om detta. 

Dessa redovisas i Tabell 4 och 5 (appendix). 
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Tabell 3: Sammanställning av regressionskoefficienterna 

 

 Antal observationer = 2040  

 Privatsparande  Koef. Standardfel   

 Kön  0.184 0.102   

 Åldersgrupp  0.197* 0.077   

 Tankar kring pension  0.504* 0.064   

 Riskpreferenser  0.220 0.194   

 Förståelse för räntebegreppet 0.087 0.098   

 Utbildning  0.023 0.101   

 Sysselsatt  0.257* 0.122   

 Antal barn per hushåll  -0.078 0.055   

 Årsinkomst  0.147* 0.025  

* Indikerar signifikans på 5%-nivån 

 

Tabell 4 sammanställer marginaleffekterna på de genomsnittliga marginaleffekterna. 

Marginaleffekterna visar styrkan av sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna och om sambandet är negativt eller positivt. Något som bör nämnas är 

att de genomsnittliga marginaleffekterna och marginaleffekterna för medelvärdet visar väldigt 

liknande resultat, vilket tidigare nämnts kunde vara fallet. 

 

För variabeln åldersgrupp så är dessa uppdelade i tre kategorier, 40-49, 50-59 och 60-67. 

Detta innebär att då åldersgrupp ökar, det vill säga till nästa åldersgrupp, så är det 4,2 

procentenheter sannolikare att man sparar privat. Hur mycket man har tänkt på sin pension har 

fyra kategorier, väldigt lite, lite, en del och mycket. Detta innebär att när individer går upp en 

kategori mer på sin pension, så är det 10,8 procentenheter sannolikare att de sparar privat. Då 

årsinkomst ökar med 1 kategori visar resultaten att det är 3,1 procentenheter sannolikare att 

man sparar privat. För sysselsättning däremot gäller att om en individ är heltidsanställd eller 

deltidsanställd så är personen 5,5 procentenheter mer sannolik att spara privat gentemot en 

icke anställd. Vilka variabler som är signifikanta och inte är samma som för Tabell 3. Detta 

innebär att de resterande marginaleffekterna inte är signifikanta och det går därför inte att 

säga så mycket om dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabell 4: Sammanställning av de genomsnittliga marginaleffekterna 

 

 Antal observationer = 2040  

 Privatsparande  dy/dx Standardfel   

 Kön  0.039 0.022   

 Åldersgrupp  0.042* 0.016   

 Tankar kring pension  0.108* 0.013   

 Riskpreferenser  0.047 0.041   

 Förståelse för räntebegreppet 0.018 0.021   

 Utbildning  0.004 0.021   

 Sysselsatt  0.055* 0.026   

 Antal barn per hushåll  -0.016 0.011   

 Årsinkomst  0.031* 0.005  

* Indikerar signifikans på 5%-nivån 

 

5 Slutsats & Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka faktorer som kan påverka individers 

pensionsplanering. Pensionsplanering är ett väldigt brett begrepp, vilket gör det svårt att 

definiera. Med detta sagt anses ändå studien uppfylla målet. Ett av de viktiga resultaten är att 

vi finner en positiv relation mellan privatsparande och årsinkomst, vilket stärker resultaten 

Topa et al. (2012) kom fram till när de fann att lönen har en kraftig påverkan på finansiell 

pensionsplanering. 

 

Resultaten visar att flertalet av variablerna är signifikanta på 5 procents nivå, konstigt nog så 

visar sig förståelse för räntebegreppet inte vara det. Som tidigare nämnt kunde variabeln tyda 

på att de med rätt svar på frågan, är insatt i ekonomi och som resultat av detta kanske kan 

planera bättre. Även riskpreferenser, utbildningsnivå och antal barn i hushållet visade sig inte 

vara signifikanta. Anledningarna kan vara många, men ett kan vara att stickprovet innehöll för 

få deltagare. Antal barn i hushållet bör ju exempelvis påverka ens ekonomi, även om det 

faktiskt kan vara så att antalet barn inte påverkar det privata sparandet i sin helhet. Kanske 

sparas det mindre eller mer men att man sparar oavsett. Det kan vara en variabel att fortsätta 

se över i framtida studier. Ännu en variabel som inte visade sig vara signifikant och som 

också kan vara en variabel att fortsätta se över i framtida studier är kön. Som tidigare nämnt 

har studier visat låga nivåer av finansiell information hos kvinnor i flera länder, inklusive 

Sverige.  
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Utbildningsnivå har tidigare visat sig ha en hög korrelation med finansiell kunskap, man har 

även funnit att de med kvantitativa huvudämnen presterar bättre än andra (t.ex. Almenberg 

och Säve-Söderbergh, 2011 och van Rooij et al, 2011 ). Van Rooij et al (2011) går till och 

med så långt att de föreslår att man bör investera i ekonomisk utbildning för dem unga. 

Resultatet som denna studie uppvisar bör alltså tas med en nypa salt. 

 

När det gäller de olika variablerna som inte är signifikanta så kan det mycket väl handla om 

sättet som man definierar den beroende variabeln på och hur upplägget av frågorna och de 

oberoende variablerna är. Förståelse för räntebegreppet har använts av flera tidigare studier 

som tagits upp i uppsatsen (t.ex. Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011) och säkerligen av 

många andra, även om de har varit omgjorda för att passa in på respektive studier. De har ofta 

också haft starka samband med pensionsplanering. De andra variablerna som faktiskt visade 

sig vara signifikanta var ingen större chock. Det man kan tänka på till framtida studier är dock 

att eventuellt definiera sina variabler på ett annorlunda sätt.        
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Appendix A: Ursprungliga enkäten 

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

have been selected to receive information about retirement prior to this study. 

 

1. Have you read the received information? 

Yes 

No 

Have not received any information  

 

2. How old are you? 

 

3. Are you a male or a female? 

Male 

Female 

 

4. Which county do you live in? 

Oslo 

Akershus 

Østfold 

Hedmark 

Oppland og Buskerud 

Vestfold 

Telemark 

Aust-Agder 

Vest-Agder 

Rogaland 

Hordaland 

Møre og Romsdal  

Sogn og Fjordane 

Sør-Trøndelag 

Nord-Trøndelag 

Nordland 

Troms 
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Finnmark 

 

Questions about pension and retirement: 

 

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

Very little 

A little 

Quite a bit 

A lot 

 

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

Yes 

No 

 

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

Yes 

No 

I do not know 

 

4. The new pension system has a flexible early retirement for all employees from the age of 

62. At what age do you plan to retire? 

 

5. The new pension system allows you to work while receiving pension. Is this some-thing 

you plan on doing? 

No 

Most likely not 

Most likely 

Yes 

 

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

retirement? 

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 
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7. What do you think will happen with your pension if life expectancy in your age cohort 

increases? 

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 

 

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

The monthly pension payment will be lower 

It will not have an effect on the monthly pension payment 

The monthly pension payment will be higher 

 

9. How old do you think you will become? 

Older than average 

As average 

Younger than average 

 

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

Where would you place yourself on a scale from 0 to 10, where 0 means not taking risks and 

10 means often taking risks? 

 

11. Suppose you have the opportunity to buy a lottery ticket. The probability of winning 1,000 

NOK is 10 percent. What is the most you are willing to pay for the lottery ticket? 

 

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

and is paid to the same account. How much will you have in this account after two years? 

 

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

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

To a great extent 

To a moderate extent 

To a little extent 

To a limited extent  
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Background: 

 

1. What is your highest completed education? 

Not finished primary school 

Primary school 

Upper secondary school 

University or college education less than 3 years 

Bachelor’s degree or equivalent 

Master’s degree or equivalent 

PhD 

 

2. What is your main activity? 

Employed full-time 

Employed part-time 

Homemaker 

Student 

Retired 

Unemployed 

Other 

 

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

Public sector 

Private sector 

 

4. What is your marital status? 

Married or registered partner 

Cohabitant 

Single 

Other 

 

5. How old is your partner? 

 

6. What is your partner’s main activity? 

Employed full-time 
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Employed part-time 

Homemaker 

Student 

Retired 

Unemployed 

Other 

 

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

 

8. What is your annual gross income? 

 

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

 

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

 

11. How many residents are there in your municipality? 

Less than 5000 

5000-10 000 

10 000-50 000 

More than 50 000 
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Appendix B: Marginaleffekter på medelvärdet 

Tabell 5: Sammanställning av marginaleffekter på medelvärdet 

 

 Antal observationer = 2040  

 Privatsparande  dy/dx Standardfel   

 Kön  0.043 0.024   

 Åldersgrupp  0.046* 0.018   

 Tankar kring pension  0.119* 0.015   

 Riskpreferenser  0.052 0.045   

 Förståelse för räntebegreppet 0.020 0.023   

 Utbildning  0.005 0.023   

 Sysselsatt  0.060* 0.028   

 Antal barn per hushåll  -0.018 0.013   

 Årsinkomst  0.034* 0.006  

* Indikerar signifikans på 5%-nivån 
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