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Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att studera hur individer som har gjort ett fondval inom 

premiepensionssystemet, påverkas av den information som presenteras vid val av fond. Likaså att 

undersöka om beteendet skiljer sig beroende på kön, tid kvar till pension, inkomst- eller 

utbildningsnivå. En liknande studie har gjorts i USA av Benartzi och Thaler. 

I studien har en enkätundersökning skickats ut per post till 1000 slumpmässigt utvalda individer 

runt om i Sverige. Gemensamt för urvalet är att individerna har gjort ett fondbyte inom en 

tremånadersperiod, innan enkätundersökningens genomförande.  Undersökningen har genomförts 

med stöd av Pensionsmyndigheten. 

Resultatet visar att respondenterna gärna undviker de extrema alternativen när det kommer till hur 

riskbenägna de anser sig vara. På samma sätt har de en benägenhet att välja låg- och medelrisk-

fonder när informationen kring fonderna presenteras numeriskt. Många väljer dock extrem-

alternativen när informationen presenteras grafiskt. Respondenterna ändrar sina val beroende på 

vilken typ av information som presenteras, samt hur den presenteras. Beteendet hos individerna är 

det samma oavsett hur riskbenägna de anser sig vara, kön, tid kvar till pension, inkomst- och 

utbildningsnivå.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1990-talet infördes ett nytt pensionssystem i Sverige och ersatte det nästan 40 år 

gamla ATP-systemet. I det gamla systemet baserades pensionen dels på grundpensionen som var 

lika för samtliga pensionstagare, och dels på tilläggspensionen som grundades på inkomst. 

Grundpensionen kallades vanligen folkpension.
1 

Till skillnad mot detta system med två delar, 

består det nuvarande systemet av tre huvuddelar. Den allmänna pensionen, tjänstepension och i 

vissa fall ett eventuellt privat pensionssparande. Hur stor del av pensionen dessa tre delar utgör 

beskrivs vanligen i en pyramid. (se figur 1) 

 

 

Figur 1, Svenska pensionssystemet 

 

Den allmänna pensionen utgör basen i pyramiden och även basen i varje individs pension.  

Inkomst-, premie- och garantipensionen är de tre delarna i den allmänna pensionen. 

Inkomstpensionen är en fast del medan premiepensionen ger individen möjlighet till aktiva val 

gällande placering av pengarna. Garantipensionen träder in om individen saknat eller haft en låg 

inkomstgrundad pension.
2
 Då den allmänna pensionen finansieras via inkomstskatten, påverkas 

den direkt av storleken på individens inkomst. Totalt handlar det om 18,5 % av bruttoinkomsten, 

där 16 % används till inkomstpension och 2,5 % till premiepension. I de fall årsinkomsten 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarande en månadslön på 35 375 kr år 2013, begränsas den 

årliga avsättningen till 18,5% av 7,5 inkomstbasbelopp.
3
    

 

                                                           
1
 Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se/OmPensionsonssystemet.html, 2012-04-19 

2
 Pensionsmyndigheten: http://secure.pensionsmyndigheten.se/Garantipension.html, 2014-02-05 

3
 Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html, 2012-04-19 

http://www.pensionsmyndigheten.se/OmPensionsonssystemet.html
http://secure.pensionsmyndigheten.se/Garantipension.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html
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Mittendelen av pyramiden representerar tjänstepensionen, där arbetsgivaren sätter av pengar till 

arbetstagarens pension varje månad. Till skillnad från den allmänna pensionen omfattas inte 

alla av tjänstepensionen. Orsaken till att individen inte inkluderas i tjänstepensionen kan vara att 

företaget inte har kollektivavtal, personen är egen företagare, arbetslös eller studerande. 
4
 

 

Toppen av triangeln utgör det egna sparandet och här är det upp till varje enskild individ att 

sätta av extra pengar till sin egen pension.
5
 

 

I alla tre huvuddelar av det svenska pensionssystemet finns det möjlighet för individen att göra 

egna val om hur pengarna ska placeras. I den allmänna pensionen är det som tidigare nämnts 

premiepensionen som ger denna valmöjlighet. Idag finns det ungefär 800 fonder att välja mellan i 

premiepensionssystemet. Om inget val görs placeras individens pensionssparande med 

automatik i statens årskullsförvaltningsalternativ, AP7 Såfa hos Sjunde AP-fonden.
6 

Idag ingår ca 

6 miljoner människor i det svenska pensionssystemet, varav knappt 3,4 miljoner har gjort ett val 

att placera sin premiepension själv i valfria fonder. Resterande dryga 2,6 miljoner har sin 

premiepension placerad hos Sjunde AP-fonden.
7
 Individernas val kan vara grundade på egna 

beslut eller med hjälp av professionell rådgivning.  Även AP7 Såfa kan ha valts som aktivt val.  

 

För de som vill välja egna fonder till premiepensionen finns fondvalsguiden som hjälpmedel på 

Pensionsmyndighetens hemsida. Individen kan välja upp till fem fonder och själv bestämma hur 

stor vikt varje enskild fond ska ha i portföljen. Vid dessa val av fonder finns det ett flertal faktorer 

att ta ställning till, avkastning, risk och förvaltningskostnad men även andra faktorer såsom 

miljö/etiskmärkning, fondtyp och i vissa fall fondbetyg. Informationen om varje fond presenteras 

både grafiskt och numeriskt och i det utskriftsvänliga dokumentet finns en ordlista för den som 

behöver.
8
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Premiepensionssystemet infördes år 2000 och innehöll då 450 valbara fonder. Genom åren har 

utbudet av fonder ökat. Med dagens cirka 800 fonder att välja mellan står individen inför många 

                                                           
4
 Pensionsmyndigheten: http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html, 2013-01-22 

5
 Pensionmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se/PrivatPension.html, 2012-04-19 

6
 Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se/DuValjerHurDinaPengarPlaceras.html, 2012-04-02 

7
 AP7: www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/, 2012-04-02 

8
 Pensionsmyndigheten: http://www.pensionsmyndigheten.se/oversikt.html, 2013-01-22 

http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/PrivatPension.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/DuValjerHurDinaPengarPlaceras.html
http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7
http://www.pensionsmyndigheten.se/oversikt.html
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valmöjligheter.
9
 Studier visar på att individer lockas av ett stort utbud men blir mer osäkra och 

har svårt att göra val när utbudet växer. Ett tidigare experiment visar på denna problematik vid 

ökat antal valmöjligheter. I en butik ställdes två montrar upp, den ena innehöll 6 smaker av sylt, 

den andra 24 smaker. Flest antal individer lockades till montern med 24 smaker. Intressant var 

dock att endast 3 % av dem köpte något, medan 30 % av besökarna till den mindre montern valde 

att handla.
10

 

 

Av de drygt 6 miljoner individer som ingår i premiepensionssystemet är det närmare hälften av 

dessa som har sin premiepension placerad hos Sjunde AP-fonden.
11

 Det stora utbudet av fonder 

gör det svårt att överblicka och fatta medvetna val.
12

 Många saknar både kunskap och erfarenhet 

inom området. Ett flertal tidigare studier har påvisat att individen i dessa sammanhang inte beter 

sig rationellt. Ett irrationellt beteende kan leda till att individen både tar för stora och för små 

risker.
13

  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån dessa förutsättningar undersöks vidare hur individer som gjort ett aktivt val, flyttat sina 

pensionspengar från en fond till en annan inom Premiepensionssystemet, påverkas av den 

information som presenteras. Likaså om individen har väldefinierade preferenser. Väldefinierade 

preferenser i det här fallet innebär att individen oavsett hur informationen presenteras väljer 

samma fond. Aktivt val i denna undersökning definieras som de individer som under en 

tremånadsperiod innan enkätundersökningens genomförande gjort ett byte av fond. 

Undersökningen tar inte hänsyn till dem som gjort ett aktivt val genom att besluta att inte 

genomföra något byte.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur individer som under en tremånadsperiod innan 

enkätundersökningens genomförande gjort ett fondbyte i det svenska premiepensionssystemet, 

                                                           
9
 Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/premiepensionen-gor-manga-till-forlorare_7731452.svd, 

2013-02-05  
10 Iyengar, Sheena S., and Mark R. Lepper, (2001), When choice is demotivating: Can one desire too much of a good 

thing? Working paper, Columbia University. 
11

 AP7: http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/ , 2013-02-05 
12

 Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/premiepensionen-gor-manga-till-

forlorare_7731452.svd, 2013-02-05 
13

 Palme M., och Sundén A, (2004), Premiepensionen i det reformerade pensionssystemet – är det önskvärt att kunna 

välja mellan 663 fonder?, Ekonomisk debatt, nr 3 årgång 32 sid. 6-15 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/premiepensionen-gor-manga-till-forlorare_7731452.svd
http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/premiepensionen-gor-manga-till-forlorare_7731452.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/premiepensionen-gor-manga-till-forlorare_7731452.svd
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styrs av den information som presenteras. Syftet är även att studera hur beteendet skiljer sig 

beroende på riskbenägenhet, kön, tiden kvar till pension, inkomst och utbildning. 

 

2. Metod 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1 Vetenskapssyn 
Studien grundar sig på en deduktiv ansats. Den utgår från teorier inom Behavioral Finance som 

sedan styrks med empirisk data från en enkätundersökning.
14

   

 

2.2 Val av metod 

Undersökningen bygger på en kvantitativ metod i form av en enkätstudie.
15

  Metoden är dels vald 

för att kunna undersöka ett stort antal individer över ett större geografiskt område.
16

 Likaså för att 

genomföra en liknande studie som Benartzi och Thaler, fast inom svenska premiepensions-

systemet.
17

 En annan orsak till varför en kvantitativ metod lämpar sig, är att frågornas karaktär 

kräver att respondenterna har tillgång till informationen skriftligt och kan jämföra alternativen. 

Stor vikt har lagts vid att få studien verklighetstrogen och motsvara det val som individen ställs 

inför i samband med ett val till premiepensionen. Även utifrån denna aspekt lämpar sig 

enkätundersökning bättre än intervju. Genom att använda enkätundersökning minimeras även 

risken att respondenterna påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor, den så kallade 

intervjuareffekten. Vidare säkerställs att samtliga får informationen presenterat på ett ekvivalent 

sätt.
18

 Enkäten skickas till de utvalda respondenterna per post. Alternativ metod är att genomföra 

en webbenkät men p.g.a. avsaknad av respondenternas e-postadresser är denna metod inte möjlig 

att använda sig av i detta fall.  

  

                                                           
14

 Tufte, Per Arne, Johannessen, Asbjorn. Introduktion till samhällsvetenskapligmetod, Liber 2003, ISBN 978-91-47–

06534-9, sid 35. 
15

 Tufte, Per Arne, Johannessen, Asbjorn. Introduktion till samhällsvetenskapligmetod, Liber 2003, ISBN 978-91-47–

06534-9, sid 21.  
16

 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44-05004-1, sid 208 
17

 Bernartzi, Shlomo, och Thaler, Richard H., (2002) How much is investor autonomy worth?, Journal of 

Finance, 57:4, 1593-1616 
18

 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44–05004-1, sid 244 
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2.3 Urval  
Urvalet är framtaget av Pensionsmyndigheten och består av 1 000 slumpmässigt utvalda individer. 

Gemensamt är att individerna har gjort ett aktivt val under en tremånadsperiod, före enkät-

undersökningens genomförande. Individerna i urvalet har kommit i kontakt med informationen 

och liknande frågeställningar i samband med tidigare fondbyten. De kan därför ha lättare att 

besvara enkäten.   

 

2.4 Enkätens utformning 
Enkäten består av två delar, först en del som syftar till att undersöka om individerna har 

väldefinierade preferenser. I denna del har fem omärkta fonder presenterats med olika 

information. Individen har utifrån detta fått välja vilken fond som lockar mest. Samma fonder 

återkommer i enkäten med olika information utan respondentens vetskap. Detta för att studera 

om individerna påverkas av den information som presenteras och sättet den presenteras på. 

 

Andra delen i enkäten består av allmänna frågor för att få bakgrundsinformation kring 

respondenten såsom dess tid kvar till pension, inkomst och utbildningsnivå. 

 
 
Fonderna i enkäten har valts utifrån de fonder som fanns tillgängliga på 

Pensionsmyndighetens hemsida den 1 juni 2012. Utgångspunkten har varit fondernas risknivå, 

där samma indelning som finns på pensionsmyndighetens hemsida har använts, d.v.s. mycket låg 

risk, låg risk, medelrisk, hög risk samt mycket hög risk. Vid nästa steg valdes fonder som satsade 

på svenska aktier och värdepapper, eftersom tidigare forskning visar att individer tenderar att 

välja den inhemska marknaden, så kallad home bias.
19

 Likaså för att marknaden som fonderna 

investerar i ska vara likadan och underlätta jämförelse mellan fonderna. När det gäller fonder 

med mycket hög risk var det inte möjligt att välja fonder på den svenska marknaden, utan de 

bestod av ryska aktier och värdepapper. Detta urvalskriterium har därför frångåtts för denna 

kategori. Fonder som tillhör kategorin generationsfonder har uteslutits från urvalet eftersom de 

är kopplade till respondentens ålder, och därför ä r  svåra att anpassa till en generell målgrupp. 

Likaså uteslöts fonder där det inte fanns någon tillgänglig information om den genomsnittliga 

värdeutvecklingen under de sista fem åren, eftersom det i dessa fall inte är möjligt att använda 

historisk data.    

                                                           
19

 Palme, Mårten och Annika Sundén., Premiepensionen i det reformerade pensionssystemet – är det önskvärt att 

kunna välja mellan 663 fonder? Ekonomisk debatt, 32:3, sid 6-15 
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Inom de olika riskkategorierna valdes den typ av fond som kategorin till största delen bestod 

av. Detta för att det skulle bli så pass representativt som möjligt samt även för att olika 

fondtyper skulle finnas med i enkäten. Inom varje kategori sorterades fonderna först efter 

lägsta till högsta genomsnittliga avkastningen under fem år och sedan efter lägsta till högsta 

fondavgift. Utifrån detta valdes medianfonden. I de fall två fonder stod mot varandra vid valet av 

median fond valdes den fond med lägst fondavgift. 

 

Inom kategorin hög risk har dessutom fonder som inte haft miljö/etiskmärkning sorterats bort 

för att kunna se om denna egenskap påverkar individers val. Enligt Benartzi och Thaler 

tenderar individer att välja medelalternativ och valet att ha miljö/etiskmärkning på en högrisk 

fond grundar sig i om märkningen kan få individer att byta från medelrisk fonden till en med 

hög risk.  

 
 
 
Följande fem fonder används i enkäten:  

 AMF Räntefond kort – mycket låg risk 

 Handelsbanken Funds - Swedish Bonds Shares – låg risk  

 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning – medelrisk 

 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA - hög risk 

 East Capital Rysslandsfonden - mycket hög risk 

 

2.5 Tillvägagångssätt 
Med stöd av Pensionsmyndigheten har en enkät skickats ut per post till 1000 personer med spridd 

bosättning runt om i Sverige. Med enkäten följde ett informationsbrev. En påminnelse skickades ut 

till de individer i urvalet som inte besvarat enkäten inom utsatt tid. Undersökningen utgår ifrån en 

amerikansk studie av Benartzi och Thaler som presenteras i artikeln ”How Much is Investor 

Autonomy Worth?”
20

 Resultat av enkätundersökningen sammanställdes med hjälp av Excel.  

 

  

                                                           
20 Bernartzi, Shlomo, och Thaler, Richard H., (2002) How much is investor autonomy worth?, Journal of 

Finance, 57:4, 1593-1616 
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2.6 Undersökningens trovärdighet    

 

2.6.1 Validitet  

För att få en hög validitet i studien har frågorna formulerats med utgångspunkt i att mäta om 

individer står fast vid sina val beroende på hur informationen presenteras.  Frågorna är även 

utformade med liknande information som den som är presenterad på Pensionsmyndighetens 

hemsida. Detta för att ge bästa möjliga verklighetsanknytning. Genom att utföra en liten pilot-

undersökning på 20 personer i varierande åldrar har det kontrollerats att frågorna uppfattas på rätt 

sätt.
21

 

 

Frågorna har ställts med enkla och tydliga formuleringar i avsikt att minska risken att individerna 

missuppfattar dem. Vid behov har de kompletterats med en beskrivning av de begrepp som kan 

vara krångliga. Även ledande frågor har undvikits för att inte påverka individernas svar.
22

 

Bedömningen är därmed att undersökningen har en hög validitet.  

 

2.6.2 Reliabilitet  

Undersökningen bygger på en tidigare studie inom området genomförd av Benartzi och Thaler. På 

samma sätt som i Benartzi och Thalers undersökning fokuserar denna studie på individers 

beteende i samband med fondval.  För att öka reliabiliteten och kunna jämföra studierna, har denna 

studie genomförts på liknande sätt.
23

  

 

Enkätundersökningen är baserad på bedömningsfrågor och det är svårare att säkerställa 

reliabiliteten i en sådan undersökning jämfört med en som är baserad på åsiktsfrågor. Enkla 

faktorer som vad respondenten nyss läst i tidningen, samtalet med kollegorna under lunchen eller 

humöret vid tillfället kan mycket väl påverka de bedömningar respondenten ombeds göra. Dock 

påverkar samma faktorer även de motsvarande val som respondenterna gör i det verkliga livet, 

vilket gör undersökningen verklighetsnära. Frågorna i undersökningen kan därför anses ha en hög 

reliabilitet.
24

    

                                                           
21

 Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur 2010, ISBN 978-91-44–

03164-4, sid 35-38. 
22

 Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur 2010, ISBN 978-91-44–

03164-4, Kap 3 sid 52-56. 
23

 Tufte, Per Arne, Johannessen, Asbjorn. Introduktion till samhällsvetenskapligmetod, Liber 2003, ISBN 978-91-47–

06534-9, sid 29. 
24

 Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur 2010, ISBN 978-91-44–

03164-4, sid 48-51. 
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2.7 Bortfallsanalys 

Enkäten besvarades av 400 individer vilket innebär en svarsfrekvens på 40 %. Bortfallet i 

undersökningen blir därmed relativt stort. Dock får man ha i åtanke att svarsfrekvensen oftast är 

låg vid postenkäter.
25

 Det kan finnas flera orsaker till bortfallets storlek. En vanlig orsak är att 

individen inte anser sig ha tid att besvara enkäten, vilket tillsammans med ointresse kan vara 

anledning till att många valt att inte delta i undersökningen.
26

  

Urvalet bestod av 56 % män respektive 44 % kvinnor. Andelen respondenter som besvarade 

enkäten var 57 % män och 43 % kvinnor, vilket speglar urvalets fördelning mellan män och 

kvinnor väl.  

 

3. Teori 
 

3.1 Tidigare forskning 

De traditionella ekonomiska teorierna utgår ifrån att individen är rationell i samband med ett val 

eller beslut.
27

  För att individen ska kunna ta ett rationellt beslut krävs att den har tillgång till all 

information kring möjliga alternativ och dess konsekvenser. Med hänsyn till detta antas individen 

utan känslomässiga inslag och med perfekt förståelse göra analyser och beräkningar i syfte att ta 

det optimala beslutet.
28

 

Vid flera tillfällen har dock forskning gällande beslut vid olika investeringar påvisat att individen 

styrs av icke rationella faktorer. Gallimore och Gray (2002) beskriver i sin artikel hur besluts-

processen kring ett fastighetsköp påverkas av individens känslor. Individen visar på ett irrationellt 

beteende.
29

 

 

Även kring individers beslut gällande pensionsval har ett irrationellt beteende uppmärksammats. 

År 2002 genomfördes ett experiment med anställda på ett universitet i Kalifornien. De tillfrågade 

                                                           
25
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26
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ingick i universitetets pensionsplan. Syftet med experimentet var att studera värdet av valfriheten 

kring fondvalen. Respondenterna introducerades till tre olika portföljer som var omärkta, dels den 

portfölj de själva valt, den genomsnittliga portföljen samt en medianportfölj. Den egen valda 

portföljen fanns med utan deras vetskap. Medianportföljen baserades på uppskattad risk och den 

genomsnittliga portföljen på vad deltagarna valt tidigare i genomsnitt. I resultatet från 

undersökningen framkom att de tillfrågade föredrog medianportföljen framför den egna 

portföljen. 
30

 

 

I en snarlik undersökning av Benartzi och Thaler fick respondenterna möjlighet att välja en 

portfölj som skräddarsytts för dem av en pensionsförvaltare. De två andra portföljerna som valet 

stod emellan var liksom i den tidigare undersökningen, respondentens egen portfölj samt den 

genomsnittliga portföljen. Resultatet visade att 61 % föredrog den skräddarsydda portföljen 

framför sin egna.
31

  

En tredje och kompletterande undersökning genomfördes av Benartzi och Thaler för att ta reda 

på om de alternativ som presenteras för individen influerar dess val. Resultatet visade på att 

samma valmöjligheter bedöms olika beroende på vilka övriga alternativ som presenteras.  Ett och 

samma alternativ kan uppfattas som låg-, medel- eller högriskalternativ beroende på vad som 

pressenterats i övrigt. Deras slutsats var att individen inte har ett rationellt beteende vid val av 

pensionsportfölj.32
 

3.2 Behavioral Finance 
Under åren har allt fler bevis som visar på det irrationella beteendet hos individer lagts fram. 

Exempelvis reagerar individerna på den information som inte är relevant i en viss besluts-

situation. De tenderar även att lyssna till expertkunskap och följa de råd som expertisen ger.
33

 

 

Utifrån dessa bevis har en ny grupp med teorier vuxit fram, Behavioral Finance, vilken tar 

hänsyn till de psykologiska aspekterna som spelar in på individers beteende
34

.  

Heuristiken inom Behavioral Finance är ett område inom teorin som beskriver hur individer 

använder tumregler för att fatta beslut. D.v.s. att redan innan beslutet ska fattas sätta upp 

                                                           
30
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regler för olika egenskaper, för att sedan kunna utesluta alternativ som inte innehar dessa 

egenskaper.
35 

Anledningen till att man använder tumregler är att förenkla komplexiteten i 

valen. Kahnemann och Tvarsky beskriver tre delar av heuristiken; representativitet, 

tillgänglighet samt justering och förankring.
36

    

 

3.2.1. Representativitet 

Den representativa heuristiken innebär att beslutet utgår från vad som är karakteristiskt för en 

viss företeelse och den information som finns tillgänglig.
37

 

 

Individen styrs av den information som presenteras, vilket innebär att om ingen annan 

information presenteras bedöms sannolikheten utifrån den ursprungliga sannolikheten. Ett 

exempel, en grupp består av 40 % läkare och 60 % ingenjörer. Uppgiften är att utifrån den 

informationen bedöma hur stor sannolikheten är att en person är läkare. Individen bedömer i 

detta fall att sannolikheten är 40 %.  

 

I de fall då individen utöver gruppens sammansättning får nonsensinformation om personens 

karaktäristiska drag, vilken kan passa in både på en läkare och en ingenjör, bedömer individen 

istället att sannolikheten är 50 % att personen är läkare.
38

 

 

Individer tenderar även att se mönster i slumpmässig följd av händelser, vilket är en viktig del 

inom den representativa heuristiken.
39 

I samband med slantsingling är sannolikheten lika stor att 

få klave som krona, d.v.s. 50 %. Innebörden av detta är dock inte att vid varannan 

slantsingling blir det krona respektive klave. Istället blir det en följd med slumpmässigt mönster 

av klave och krona vid upprepade försök. Vid många försök kommer följden från slantsinglingen 

närma sig den teoretiska sannolikheten 50 % för både krona och klave, vilket inom 

sannolikhetsteorin kallas de stora talens lag.
40

  

 
 

Inom den representativa heuristiken råder däremot lagen om små tal. Kahnemann och Tversky tar 
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upp att när den enskilda individen studerar följder av sådana utfall från t.ex. slantsingling 

förväntar de sig att även korta sekvenser ska representeras av ett liknande mönster som vid 

många upprepade försök. Som tidigare nämnts är det inte alltid fallet eftersom följden med 

utfall är slumpmässig. Konsekvensen är att individen förlitar sig på att även korta följder visar på 

den sanna sannolikheten, vilken Kahnemann och Tversky benämner som ”lagen om små tal”.
41

 

 

Ett annat område där representativitet kommer in i bilden är när individen gör prognoser över 

framtiden med hjälp av historisk information, t.ex. uppskattning av framtida värdet på en 

aktie. Är den historiska information positivt laddad påverkas prognosen i samma riktning och 

vice versa. Liksom ovan, vid bedömningen av sannolikheten att personen var läkare styrs 

individen av den information som presenteras. Utifrån detta bestämmer denna sig för det 

utfallet som är mest representativt för informationen, vilket bryter mot den statistiska teorin. 

Resultatet är att uppskattningen blir snedvriden eftersom den information utöver den som är 

väsentlig inkluderats.
42

 

 

3.2.2.Tillgänglighet 

Andra delen av heuristiken som Kahneman och Tversky belyser är tillgänglighet. Den beskriver 

hur beslut fattas utifrån den information som är tillgänglig vid ett visst tillfälle. Liksom 

representativiteten påverkas bedömningen av sannolikheten för ett visst utfall av 

tillgängligheten.
43

 

 

Flera delar påverkar tillgängligheten av information, dels om det är en aktuell, framträdande, eller 

välbekant händelse som ligger till grund för informationen.  Likaså om individen upplever 

informationen som rimlig och hur lätt den är att lägga på minnet.
44 

Informationen från 

upplevelser som är självupplevda påverkar individen på ett annat sätt i jämförelse med att ta del 

av den via media eller liknande sätt.  

 

Föreställningar och bilder av hur något kommer att se ut influerar bedömningen av 

sannolikheten och därmed även beslutet. Konsekvensen blir att risken kan över- eller 
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underskattas.
45

 

 

Individers sätt att tänka kan även påverkas via manipulation av information. Risken är att 

felbedömningar görs och beslut grundas på dessa. Kahneman och Tversky presenterade en lista 

över kända män och kvinnor där individerna fick i uppgift att bedöma hur stor andel som var 

kvinnor respektive män. När männen var mer kända än kvinnorna i listan uppskattade 

individerna att majoriteten var män. Motsvarande ägde rum när kända kvinnor var 

representerade i listan.
46

 

 

3.2.3. Justering och förankring 

Förankring innebär att individen gör olika uppskattningar beroende på olika utgångslägen, 

antingen i form av ett beräknat värde eller en formulering av ett problem.
47

 

 

Beroende på hur informationen till ett problem presenteras tenderar individen att göra olika 

skattningar. Tversky och Kahnemann skriver att om individen snabbt ska uppskatta resultatet av 

en produkt 8x7x6x5x4x3x2x1 jämfört med 1x2x3x4x5x6x7x8 blir estimatet av den första 

produkten högre än den andra, men oavsett vilken som ska estimeras blir båda betydligt 

underskattade jämfört med de sanna värdet 40 320.
48

 Teorin kring justering och förankring 

kommer inte undersökas vidare i enkätundersökningen, utan presenteras endast för att ge en 

helhetsbild av heuristiken.  

 

4. Empiri 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Enkätundersökningen, vilken skickades till 1000 personer som gjort ett aktivt val inom 

premiepensionssystemet, besvarades av 400 personer.  Respondenterna i denna grupp består av   

57 % män och 43 % kvinnor. Av dessa beräknar 65 % att gå i pension inom 19 år, se tabell 1. I 

gruppen "inom 10 år" inkluderas även nio respondenter vilka angivit att de redan tar ut pension. 
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Tid kvar till pension Inom 10 år 10-19 år Mer än 20 år Ej svar 

 36 % 29 % 32 % 3 % 

Tabell 1, respondenternas tid kvar till pension  

 

Majoriteten, 86 %, av respondenterna har gymnasial eller högre utbildning, medan 12 % uppgav 

att deras högsta utbildning är grundskola, se tabell 2. 

 

Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Yrkeshögskola/

Folkhögskola 

Högskola 

/Universitet 

Ej 

svar 

 12 % 32 % 12 % 42 % 2 % 

Tabell 2, respondenternas utbildningsnivå 

 

Övervägande andel, 77 %, av respondenterna har en inkomst på 35 000 eller mindre och 20 % har 

mer än 35 000 kr/månad, se tabell 3. 

Inkomstnivå 0 - 25 000 25 001 - 

35 000 

> 35 000 Ej svar 

 35 % 42 % 20 % 3 % 

Tabell 3, respondenternas inkomstnivå  

 

4.2 Hur väl respondenterna känner sig insatta i premiepensionssystemet 

Av männen är det 36 % som anser att de är väl eller mycket väl insatta i systemet och 

motsvarande siffra för kvinnorna är 17 %. Oavsett kön är det knappt hälften, 45 %, som upplever 

att de är lite eller mycket lite insatta i systemet. 26 % undviker extrema alternativen och väljer det 

mittersta svarsalternativet, se tabell 4. 

 

Insatt i 

premiepensionssystemet 

1 

Inte alls 

2 3 4 5 

Mycket väl 

Ej svar 

Man 13 % 26 % 24 % 27 % 9 % 0 % 

Kvinna 24 % 29 % 30 % 12 % 5 % 0 % 

Totalt 18 % 27 % 26 % 20 % 7 % 2 % 

Tabell 4, hur väl insatta respondenterna upplever sig vara i premiepensionssystemet 
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4.3 Viktigast vid val av fond 

Respondenterna ombads att rangordna avkastning, risk, förvaltningskostnad samt miljö/etisk 

märkning efter vad de anser är viktigast vid val av fond. När det gäller avkastning ansåg 64 % att 

den var viktigast och 17 % att den var näst viktigast. Rankning av risk, tyckte 32 % av 

respondenterna var näst viktigast. Andelen som rankade risk på en tredje plats var 28 % och är 

nästan lika stor som de som rankade risk som näst viktigast. Liknande gäller för 

förvaltningskostnad där 31 % av respondenterna anser att den hamnar på 3:e plats och 29 % att 

den är näst viktigast. Övervägande andel, 55 % respondenter ansåg att miljö/etisk märkning var 

minst viktig, se tabell 5a. 

 1 

Viktigast 

2 3 4 

Minst 

viktigast 

Ej svar 

Avkastning 64 % 17 % 7 % 4 % 9 % 

Risk 16 % 32 % 28 % 10 % 14 % 

Förvaltningskostnad 13 % 29 % 31 % 13 % 15 % 

Miljö/Etisk märkning 5 % 10 % 16 % 55 % 15 % 

Tabell 5a, respondenternas rangordning av avkastning, risk, förvaltningskostnader samt miljö/etisk märkning. 

 

I tabell 5b och 5c presenteras resultatet av hur kvinnorna respektive männen i undersökningen 

rangordnar avkastning, risk, förvaltningskostnad samt miljö/etisk märkning. 

Kvinna 1 

Viktigast 

2 3 4 

Minst 

viktigast 

Ej svar 

Avkastning 65 % 19 % 8 % 2 % 6 % 

Risk 15 % 32 % 31 % 12 % 10 % 

Förvaltningskostnad 14 % 30 % 28 % 18 % 10 % 

Miljö/Etisk märkning 7 % 12 % 20 % 53 % 8 % 
Tabell 5b, respondenternas rangordning bland kvinnor av avkastning, risk, förvaltningskostnader samt miljö/etisk 

märkning 
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Tabell 5c, respondenternas rangordning bland män av avkastning, risk, förvaltningskostnader samt miljö/etisk 

märkning 

 

4.4 Respondenternas riskbenägenhet 
Totalt upplevde sig drygt hälften av respondenterna som medelriskbenägna, men för kvinnor är 

andelen 14 procentenheter högre jämfört med män. Ett fåtal procent ansåg sig som mycket 

lågriskbenägna respektive mycket högriskbenägna, se tabell 6.  

Riskbenägenhet Mycket 

låg risk 

Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket 

hög risk 

Ej svar 

Man 2 % 12 % 52 % 26 % 4 % 4 % 

Kvinna 3 % 16 % 66 % 11 % 1 % 2 % 

Totalt 2 % 14 % 57 % 20 % 3 % 5 % 

Tabell 6, hur riskbenägna respondenterna upplever sig vara. 

 

4.4.1 Mycket lågriskbenägna 

Denna kategori består av totalt nio respondenter som i fråga 4, angett att de anser sig vara mycket 

lågriskbenägna. Eftersom antalet respondenter i gruppen är få kommer resultatet för denna grupp 

inte presenteras närmare.     

 

4.4.2 Lågriskbenägna 

I undersökningen är det 55 individer (14 %) av respondenterna som anser sig vara lågriskbenägna. 

Denna grupp består av 27 kvinnor och 28 män d.v.s. 49 % kvinnor respektive 51 % män, se tabell 

7. I fråga 5, se bilaga 1, uppmanas respondenterna att välja mellan fem olika fonder. Utöver de 

olika risknivåerna som presenteras i fråga 4, introduceras också den genomsnittliga avkastning de 

senaste fem åren samt fondens utveckling under 2012. På denna fråga väljer 3 kvinnor (11 %) och 

3 män (11 %) bland dem som anser sig som lågriskbenägna att byta fond. När avkastningen 

istället presenteras grafiskt baserat på fondernas värdeutveckling jämfört med relevant index 

under 8-10 år beroende på fond, se fråga 6 i bilaga 1, väljer 22 kvinnor (81 %) respektive 17  män 

Man 1 

Viktigast 

2 3 4 

Minst 

viktigast 

Ej svar 

Avkastning 65 % 16 % 6 % 6 % 8 % 

Risk 16 % 33 % 28 % 9 % 14 % 

Förvaltningskostnad 13 % 28 % 33 % 10 % 15 % 

Miljö/Etisk märkning 4 % 8 % 12 % 58 % 17 % 
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(61 %) att byta fond. I fråga 8 introducerades fondavgiften där 1 kvinna (4 %) och 4 män (14 %) 

bland dem som anser sig som lågriskbenägna väljer att byta fond på risknivå, se tabell 7. 

Fondinformation Kvinna Man 

Totalt antal lågriskbenägna 27  28  

5) Avkastning & risknivå 11 % 11 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 81 % 61 % 

8) Avkastning, risknivå & fondavgift 4 % 14 % 

Tabell 7, Andelen som väljer att byta fond inom respektive kön bland dem som anser sig lågriskbenägna. 

 

I denna grupp beräknar 30 individer (55 %) att gå i pension inom 10 år, 11 individer (20 %) att gå 

i pension om 10-19 år samt 14 individer (25 %) att gå i pension om mer än 20 år. Andelen som 

väljer att byta fond i fråga 5, 6 och 8 baserat på tid kvar till pension bland dem som anser sig 

lågriskbenägna presenteras i tabell 8. 

Fondinformation < 10 år 10 år - 19 år > 20 år 

Totalt antal lågriskbenägna 30  11  14  

5) Avkastning & risknivå 10 % 0 % 14 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 77 % 55 % 71 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

7 % 0 % 0 % 

Tabell 8: Andelen som väljer att byta fond baserat på tid kvar till pension bland dem som anser sig lågriskbenägna. 

 

Inkomstnivån bland denna grupps respondenter fördelar sig enligt följande; 22 individer (40 %) av 

respondenterna har en inkomst mellan 0 – 25 000 kr/månad, 28 individer (51 %) mellan 25 001 – 

35 000 kr samt 5 individer (9 %) har en inkomst på mer än 35 000 kr/månad. Tabell 9 visar 

andelen som väljer att byta fond när fondinformationen presenteras på olika sätt i fråga 5,6 och 8.  

Fondinformation 0 – 25´ kr/mån 25´- 35´kr/mån > 35´kr/mån 

Totalt antal lågriskbenägna 22  28  5  

5) Avkastning & risknivå 9 % 11 % 20  % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 77 % 64 % 80 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

7 % 27 % 0 % 

Tabell 9, Andelen som väljer att byta fond inom respektive inkomstnivå bland dem som anser sig lågriskbenägna. 
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Inom gruppen lågriskbenägna har 10 individer (18 %) grundskola, 18 individer (33 %) 

gymnasium, 5 individer (9 %) yrkes- eller folkhögskola samt 22 individer (40 %) universitet eller 

högskola. I tabell 10 framgår hur stor andel inom de olika utbildningsnivåerna som väljer att byta 

fond på risknivå när informationen framställs på olika sätt i fråga 5, 6 och 8.  

Fondinformation Grundskola Gymnasium Yrkes-/ 

Folkhögskola 

Högskola/ 

Universitet 

Totalt antal 

lågriskbenägna 

10  18  5  22  

5) Avkastning & risknivå 20 % 11 % 20 % 5 % 

6) Avkastning presenteras 

grafiskt 

70 % 67 % 60 % 77 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

20 % 6 % 20 % 5 % 

Tabell 10, Andelen som väljer att byta fond inom respektive utbildningsnivå bland dem som anser sig lågriskbenägna. 

 

4.4.3 Medelriskbenägna 

Av de individer i urvalet som har besvarat enkäten anser 228 individer (57 %) att dem är 

medelriskbenägna. Av dessa är 110 kvinnor (48 %) samt 117 män (51 %) och 1 individ (1 %) har 

valt att inte delge kön. Respondenterna fick i undersökningen samma fonder presenterade på tre 

olika sätt varav två av sätten numeriskt och ett av sätten grafiskt.  Nedan presenteras andelen 

medelriskbenägna som väljer att byta fond beroende på vilket sätt fondinformation presenteras i 

fråga 5, 6 och 8, se tabell 11 och bilaga 1. 

Fondinformation Kvinna Man 

Totalt antal medelriskbenägna 110  117  

5) Avkastning & risknivå  48 % 44 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 89 % 79 % 

8) Avkastning, risknivå & fondavgift  68 % 74 % 
Tabell 11: Andelen som väljer att byta fond inom respektive kön bland dem som anser sig medelriskbenägna. 

 

Respondenterna inom gruppen består av 86 individer (38 %) som beräknar att gå i pension inom 

10 år, 72 individer (32 %) som beräknar att gå i pension om 10 – 19 år, 67 individer (29 %) som 

beräknar att gå i pension om mer än 20 år samt 3 individer (1 %) som valt att inte svara på frågan. 

Tabell 12 visar andelen som väljer att byta fond styrt av vilken fondinformation som respondenten 

får del av och hur denna presenteras i fråga 5, 6 och 8, se bilaga 1.  
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Fondinformation < 10 år 10 år - 19 år > 20 år 

Totalt antal medelriskbenägna 86  72  67  

5) Avkastning & risknivå 49 % 53 % 36 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 84 % 85 % 90 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

69 % 0 % 73 % 

Tabell 12: Andelen som väljer att byta fond baserat på tid kvar till pension bland dem som anser sig 

medelriskbenägna. 

 

Av de som anser sig vara medelriskbenägna har 92 individer (40 %) en inkomst mellan 0 – 25 000 

kr/månad, 90 individer (39 %) har en inkomst mellan 25 001-35 000 kr/månad samt 43 individer 

(19 %) har en inkomst på mer än 35 000 kr/månad. 3 individer (1 %) har valt att inte delge 

inkomstnivå.  Nedan presenteras andelen som väljer att byta fond grundat på om fond-

informationen presenteras numeriskt eller grafiskt i fråga 5, 6 och 8, se tabell 13. 

Fondinformation 0 – 25´ kr/mån 25´- 35´ kr/mån > 35´ kr/mån 

Totalt antal medelriskbenägna 92  90  43  

5) Avkastning & risknivå 47 % 43 % 53 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 87 % 84 % 88 % 

8) Avkastning, risknivå &        

fondavgift 

74 % 64 % 84 % 

Tabell 13: Andelen som väljer att byta fond inom respektive inkomstnivå bland dem som anser sig medelriskbenägna. 

 

Utbildningsnivån inom gruppen består av 22 individer (10 %) som har grundskola, 77 individer 

(34 %) gymnasium, 34 individer (15 %) yrkes- eller folkhögskola samt 94 individer (41 %) som 

har universitet eller högskola som högsta utbildningsnivå.  I tabell 14 presenteras andelen 

medelriskbenägna som väljer att byta fond i fråga 5, 6 och 8, se bilaga 1. 

Fondinformation Grundskola Gymnasium Yrkes-/ 

Folkhögskola 

Högskola/ 

Universitet 

Totalt antal 

medelriskbenägna 

22  77  34  94  

5) Avkastning & risknivå 27 % 47 % 53 % 48 % 

6) Avkastning presenteras 

grafiskt 

82 % 84 % 79 % 90 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

55 % 66 % 76 % 78 % 

Tabell 14: Andelen som väljer att byta fond inom respektive utbildningsnivå bland dem som anser sig 

medelriskbenägna. 
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4.4.4 Högriskbenägna 

Det är 78 individer (20 %) som i enkäten fyller i att de anser sig vara högriskbenägna, varav 59 

individer (76 %) är män och 19 individer (24 %) är kvinnor.  I tabellen nedan presenteras andelen 

män och kvinnor som väljer att byta fond när de får del av olika typer av information i fråga 5,6, 

och 8, se tabell 15 och bilaga 1.  

Fondinformation Kvinna Man 

Totalt antal högriskbenägna 19  59  

5) Avkastning & risknivå 73 % 69 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 95 % 93 % 

8) Avkastning, risknivå & fondavgift 68 % 63 % 
 Tabell 15: Andelen som väljer att byta fond inom respektive kön bland dem som anser sig högriskbenägna. 

 

Av de respondenter som upplever sig som högriskbenägna beräknar 21 individer (27 %) att gå i 

pension inom 10 år, 24 individer (31 %) om 10-19 år samt 33 individer (42 %) om mer än 20 år. 

Nedan följer hur stor andel inom denna kategori som väljer att byta fond beroende på vilken 

information som presenteras i fråga 5, 6 och 8, se tabell 16 och bilaga 1. 

Fondinformation < 10 år 10 år - 19 år > 20 år 

Totalt antal högriskbenägna 21  24  33  

5) Avkastning & risknivå 86 % 58 % 70 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 95 % 96 % 91 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

90 % 0 % 48 % 

 Tabell 16: Andelen som väljer att byta fond baserat på tid kvar till pension bland dem som anser sig högriskbenägna. 

Gruppen högriskbenägna består av 16 individer (21 %) som har en inkomst upp till 25 000 

kr/månad, 37 individer (47 %) har en inkomst mellan 25 000 – 35 000 kr/månad och 25 individer 

(32 %) som har en inkomst på mer än 35 000 kr/månad. Tabell 3 visar andelen högriskbenägna 

som väljer att byta fond beroende vilken fondinformation som anges i frågorna 5,6 och 8, se tabell 

17 och bilaga 1.  

Fondinformation 0 – 25´ kr/mån 25´- 35´ kr/mån > 35´ kr/mån 

Totalt antal högriskbenägna 16  37  25  

5) Avkastning & risknivå 69 % 81 % 56 % 

6) Avkastning presenteras grafiskt 100 % 89 % 96 % 

8) Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

63 % 68 % 60 % 

Tabell 17: Andelen som väljer att byta fond inom respektive inkomstnivå bland dem som anser sig högriskbenägna. 
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Utbildningsnivån fördelar sig enligt följande, 6 individer (8 %) har grundskola, 29 individer      

(37 %) gymnasium, 7 individer (9 %) yrkes-/folkhögskola samt 36 individer (46 %) har 

högskola/universitet som högsta utbildningsnivå. I tabell 18 nedan presenteras hur stor andel 

högriskbenägna inom utbildningsnivå som väljer att byta fond när samma fonder presenteras med 

olika information i frågorna 5, 6 och 8, se tabell 18 och bilaga 1. 

Fondinformation Grundskola Gymnasium Yrkes-/ 

Folkhögskola 

Högskola/ 

Universitet 

Totalt antal 

medelriskbenägna 

6  29 7  36  

Avkastning & risknivå 100 % 69 % 71 % 67 % 

Avkastning presenteras 

grafiskt 

100 % 93 % 86 % 94 % 

Avkastning, risknivå & 

fondavgift 

100 % 69 % 57 % 56 % 

Tabell 18: Andelen som väljer att byta fond inom respektive utbildningsnivå bland dem som anser sig 

högriskbenägna. 

 

4.4.5 Mycket högriskbenägna  

Andelen mycket högriskbenägna består endast av 11 respondenter och på grund av detta kommer 

resultatet för denna grupp inte att presenteras.  

 

4.5 Prognos över framtida fondutveckling 
Grundat på den fondinformation som presenterats grafiskt fick respondenterna frågan att göra en 

prognos över hur fonden kommer att utvecklas för de kommande 10 åren. Hälften av de svarande 

trodde att fonderna kommer att fortsätta att utvecklas på liknande sätt som tidigare, medan drygt 

30 % ansåg att de inte kunde avgöra detta med den givna informationen. Endast en liten andel 

trodde på en bättre respektive sämre utveckling.  
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5. Analys 

5.1 Respondenternas bakgrund 

Som tidigare nämnts beräknar 65 % att gå i pension inom 19 år, se tabell 1, sidan 16.  I gruppen 

"inom 10 år" inkluderas även nio respondenter vilka angivit att de redan tar ut pension. 

Respondenterna har en högre representation av män än kvinnor, 57 % män resp. 43 % kvinnor, än 

de som pensionsparar generellt där 51 % är män och 49 % kvinnor.
49

 Utbildningsnivån är hög 

bland de som har svarat på enkäten, 54 % har eftergymnasial utbildning jämfört med svenska 

befolkningen där 39 % har eftergymnasial utbildning.
50

 

 

5.1.1 Hur väl respondenterna känner sig insatta i premiepensionssystemet 
Männen bland respondenterna upplever sig generellt mer insatta i premiepensionssystemet än 

kvinnorna. Det visar sig tydligt i tabell 4 sidan 16, där män i större utsträckning valt alternativen 

väl och mycket väl, jämfört med kvinnor. Denna skillnad i upplevelse mellan könen kan ha att 

göra med skillnader i den grundläggande naturen hos män och kvinnor, vilket dock är ett ämne 

utanför denna uppsats syfte.      

Utbildningsnivån påverkar även hur väl insatta de som svarat på enkäten anser att de är i 

premiepensionssystemet. Om respondenten har en högre utbildning svarar de också i större 

utsträckning att de upplever sig väl insatta i systemet. Andelen högskoleutbildade av respektive 

kön är ungefär lika stor men däremot är det fler män än kvinnor inom den gruppen som anser sig 

vara mer insatta.  

Hur väl respondenten anser sig vara i premiepensionssystemet är även korrelerat till hur 

riskbenägna de anser sig vara i fråga 4. Ju mer insatta i systemet desto mer riskfyllda fonder 

tenderar att locka deltagaren.  

 

5.1.2 Viktigast vid val av fond 

Resultatet av fråga 3 visar att avkastningen är den faktor som respondenterna tycker är viktigast 

vid val av fond. Likaså visar svaren i fråga 4 och 5 detta. I fråga 4 svarade 57 % att de är 

medelriskbenägna, men när informationen om avkastning tillkom i fråga 5 valde 44 % av dessa 

istället att byta till lågriskfonden som visade sig ha bäst avkastning bland de fem utvalda fonderna. 

Liknande mönster gäller även för den gruppen som ansåg sig högriskbenägna, där 71 % väljer att 
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byta till antingen låg- eller medelriskfonden med högre avkastning än högriskfonden. De som 

ansåg sig vara lågriskbenägna i fråga 4 stod de flesta fast vid sitt val även i fråga 5. 

Risk och fondavgift är ungefär lika viktiga vid val av fond, visar svaren på fråga 3. Intressant är 

att respondenterna upplever både värdeutveckling, risk och förvaltningskostnad som viktigare att 

ta hänsyn till än miljö/etisk märkning vilken rankas som minst viktigast. I många andra 

sammahang är det stort fokus på miljö och etik. Även fråga 9 och 11 stödjer att miljö/etisk 

märkning är av mindre vikt. I fråga 9 väljer majoriteten att inte byta fond när information såsom 

miljö/etiskmärkning, fondtyp och marknad presenteras. Bland de 60 personer som väljer att byta 

fond är det endast 11 som uppger att miljö/etiskmärkning är orsaken till bytet i fråga 11.  

I rankningen av det faktorerna vid val av fond i fråga 3 finns det ingen märkbar skillnad mellan 

könen, utbildning, tid kvar till pension och inkomstnivå. 

 

5.2 Risknivå 
Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen svarar i fråga 4 att de är medelriskbenägna, 

se tabell 6, sidan 18. De undviker alltså fonder med mer extrema risknivåer. Oavsett 

respondenternas kön, tid kvar till pension, utbildnings- och inkomstnivå visar resultatet att 

individen inte är benägen att välja de extrema riskerna. Samma tendens visade sig även i Benartzi 

och Thalers forskning. Även respondenterna som deltog i deras undersökning undvek det som såg 

extremt ut och valde medelalternativet.
51

 

Även om respondenterna generellt visar att de är medelriskbenägna finns det en tendens till att fler 

män än kvinnor väljer en högre risknivå. Likaså ju längre tid kvar till pension samt ju högre 

inkomstnivå desto mer tenderar riskbenägenheten att öka. De två sistnämnda variablerna är dock 

korrelerade med kön då fler män än kvinnor har långt tid kvar till pension, samt en högre inkomst.  

 

5.2.1 Lågriskbenägna 

När fonderna i fråga 5 och 8 presenteras numeriskt väljer majoriteten då de får del av 

avkastningen och dess risknivå samt fondavgiften, att stå fast vid lågriskfonden. Detta gäller 

oavsett kön, tid kvar till pension, inkomst och utbildning. När de ska välja fond utifrån graferna i 

fråga 6 väljer däremot majoriteten att byta fond, oavsett respondentens kön, tid kvar till pension, 
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inkomst och utbildning. De som byter fond väljer främst högrisk och mycket lågriskfonden, men 

några väljer även mycket högriskfonden.  

En väsentlig skillnad mellan informationen som presenteras grafisk och numerisk är tids-

perioderna. Avkastningen och risken i graferna är baserade på en 8-10 års period medan 

avkastningen numerisk är grundad på en 5 års period. Skillnaden i tidsperioden i graferna kan 

vilseleda respondenten men är viktig att ta hänsyn till, eftersom det är den informationen som de 

möter i verkligheten. Graferna ger även en visuell bild som gör att individen kan tillgodogöra sig 

ekonomiska utvecklingen på ett annat sätt än när den presenteras i form av siffror. Informationen 

som är tillgänglig vid ett tillfälle har betydelse för respondentens val av fond i undersökningen 

vilket bekräftar teorin inom Behavioral Finance, se kapitel 3, Teori sidan 14. 

 

5.2.2 Medelriskbenägna  

I kap 5.2 nämndes att större delen av respondenterna som deltog i undersökningen valde 

medelriskalternativet. Till skillnad från de lågriskbenägna, är det betydligt större andel 

medelriskbenägna som byter fond när informationen presenteras grafiskt och numeriskt. Dock är 

det fortfarande flest som byter fond när avkastningen presenteras grafiskt.  

Avkastning, som tidigare nämnts, är den viktigaste faktorn vid val av fond. Lågriskfonden har en 

något bättre avkastning än medelriskfonden vilket kan vara orsak till att många byter till den 

fonden. Den tillgängliga informationen påverkar valet av fond i enlighet med teorin inom 

Behavioral Finance. Ännu tydligare blir detta när fondavgiften introduceras. Fler väljer att byta till 

lågriskfonden vilken har den högsta avkastningen under de fem sista åren, och har en mediannivå 

på fondavgiften. I samband med byte av fond är det få som byter till de extrema risknivåerna på 

fonderna, d.v.s. mycket låg och mycket hög risk fonderna. Liksom i Benartzi och Thalers 

undersökning undviker individerna det som ser extremt ut. Valen styrdes även där av vilka 

alternativ som fanns att välja mellan. När de presenterade fonderna A, B och C med ökande risk 

valde respondenterna fond B då den uppfattades som medelalternativet. När istället B, C och D 

presenterades med stigande risk ansågs istället C som medelalternativ.  

Intressant är att det motsatta uppstår när respondenterna ska välja fond utifrån den grafiska 

informationen. I detta fall väljer de i större utsträckning fonderna med extrema risknivåer. Hur 

informationen presenteras har en stor inverkan på valet av fond, vilket blir tydligt när samma 

fonder presenteras både grafiskt och numeriskt. En anledning till att individerna väljer fonder med 

extrema risker när de presenteras grafiskt är svårigheten att tolka och jämföra i respektive graf. 
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Dels skiljer sig tidsperioderna mellan de olika graferna, men också det indexerade värdet på 

fondens utveckling. En annan orsak kan vara att de fonderna har bättre avkastning än index som 

presenteras i samma graf. Avkastningen i sig är mycket viktigt för respondenterna vid valet av 

fond och risknivå kan vara svår att tyda i grafen. 

 

5.2.3. Högriskbenägna 

Av de 78 respondenter som i fråga 4 ansåg sig vara högriskbenägna, valde 55 en fond med 

antingen låg eller medelrisk, när värdeutvecklingen presenterades. En trolig förklaring till varför 

de väljer en fond med lägre risk är att nivån på avkastningen är viktig vid val av fond. Den 

genomsnittliga värdeutvecklingen de sista fem åren har varit negativ för högriskfonden, medan 

avkastning för låg och medelriskfonderna varit positiv. Värdeutvecklingen för 2012 var lika för 

alla tre fonderna. Liksom för de medelriskbenägna väljer fler lågriskfonden när fondavgiften 

introduceras. Även de högriskbenägna undviker i dessa fall, liksom i Bernatzi och Thalers 

undersökning, fonderna med de extrema risknivåerna. 

Oavsett kön, inkomstnivå, tid kvar till pension och utbildningsnivå väljer ca 90 % att byta fond 

när fonderna presenteras grafiskt. Majoriteten väljer att byta till mycket högriskfonden vilket är ett 

extremt val, precis som för de som låg- och medelriskbenägna. Skillnaden här är dock att de bara 

väljer mycket högriskfonden. Återigen påverkar informationen individens val av fond och 

mönstret upprepar sig.  

 

5.4 Prognos av framtida fondutveckling 
I teorin om representativitet inom Behavioral Finance bygger individen sin prognos på historisk 

data. Om utvecklingen varit bra väljer man att tro att den kommer att fortsätta vara bra och vice 

versa. I fråga 7 får respondenterna ange hur de tror den fond de valt i fråga 6 kommer att utvecklas 

de kommande 10 åren. Hälften av individerna tror att den fond de valt kommer att utvecklas på 

liknande sätt som tidigare, i enlighet med teorin. Samtidigt svarar drygt en tredjedel att de inte kan 

avgöra detta med den givna informationen. I denna grupp har mer än hälften eftergymnasial 

utbildning men består av något fler män än kvinnor. Vad för information som denna grupp saknar 

är oklar. Respondenternas svarar inte entydigt på om de tror på samma framtida uteveckling som 

den historiska, men det går ändå att återfinna representativiteten bland svaren.  
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6. Slutsats 
Enligt teorin fattas beslut utifrån den information som är tillgänglig vid ett visst tillfälle.

52
 På 

samma sätt kan man i denna enkätundersökning se att individerna ändrar sina val beroende på 

vilken typ av information som presenteras och om den presenteras numeriskt eller grafiskt. I 

Benartzi och Thalers forskning styrdes även där individerna av den information som 

presenterades. 

En viktig faktor vid val av fond har i respondenternas svar genomgående visat sig vara avkastning. 

Även fondavgift och risk har haft betydelse, och i vissa fall varit orsak till att respondenterna valt 

att byta fond. Miljö/etisk märkning har visat sig ha en mycket liten påverkan vid valet av fond. 

När fonderna presenteras numeriskt i tabellform syns en tydlig tendens att respondenterna väljer 

låg- och medelriskfonderna. När individerna får fonderna presenterat grafiskt väljer de däremot 

gärna fonder med extrema risknivåer. Detta tyder på att sättet informationen presenteras på, och 

vilken information som presenteras influerar individernas val. Beteendemönstret upprepar sig 

oberoende av hur riskbenägna respondenterna från början ansågs sig vara, kön, tid kvar till 

pension, inkomst- och utbildningsnivå. 

Respondenternas val av fonder styrker delvis tidigare teorier och studier om att individer undviker 

extrema ytterligheter. I likhet med Benartzi och Thalers forskning har respondenterna en tendens 

att välja medelalternativet när informationen presenteras numeriskt. När informationen presenteras 

grafiskt ändras beteendet och de väljer främst fonderna med extrem risk, d.v.s. mycket lågrisk- 

och mycket högriskfonderna. Bakgrunden till varför respondenternas beteende ändras i detta fall 

har inte studerats i denna uppsats, men en orsak skulle kunna vara att dessa fonder har gått bättre 

än index och visat på en bra avkastning. 

 

I frågan om hur respondenterna tror att fonden kommer att utvecklas, visar undersökningen att 

mer än hälften av respondenterna följer teorin kring representativitet, men det är fortfarande 

många som inte svarar i enlighet med teorin. Utifrån denna enkät går det därmed inte påvisa att 

teorin håller.  
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Vid val av fond i premiepensionssystemet är det mycket komplex information som ska värderas. 

Beroende på hur den presenteras och vilken information som finns tillgänglig kommer individens 

val av fond att påverkas. Beteendemönstret är liknande oberoende av riskbenägenhet, kön, tiden 

kvar till pension, inkomst- och utbildningsnivå. 

 

Slutsatserna kan sammanfattas med följande punkter: 

 Avkastning är viktig vid val av fond. Miljö/etisk märkning har mindre betydelse. 

 Respondenterna styrs av hur information presenteras d.v.s. om den är numerisk eller 

grafisk. Likaså av vilken information som finns tillgänglig.  

 Respondenterna undviker extrema risker när informationen presenteras numeriskt.  

 

7. Vidare forskning 
 

För vidare forskning rekommenderas att komplettera denna undersökning med en kvalitativ metod 

i form av exempelvis intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse bakom respondenternas svar. 

I enkäten går det inte att fullt ut få fram de bakomliggande faktorerna vid valet av fonder.  

 

Intressant vore att göra en uppföljande studie på de respondenter som valt att delta i denna 

undersökning. Presentera den fullständiga informationen kring de fem fonder som förekommer i 

enkäten för att se om individerna fortfarande lockas av samma fonder, låg- och medel-

riskfonderna.   
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9. Bilaga 1 Enkäten 
 

Till dig som gjort ett fondval gällande din premie pension under våren 
 

Premiepensionen utgör en del av din framtida pension och därmed påverkar valet av fond till 

premiepensionen hur mycket du får ut i pension.  Min C-uppsats på Södertörns Högskola syftar till 

att ta reda på hur de som aktivt väljer fonder inom premiepensionssystemet gör sina val.  Med 

stöd från Pensionsmyndigheten genomför jag därför denna undersökning bland ett slumpmässigt 

urval av personer som under våren gjort ett fondval inom premiepensionen. 

 

Din medverkan är viktig för att undersökningens resultat ska bli tillförlitligt och bidra till att 

öka förståelsen kring denna fråga. Enkäten tar inte mer än cirka 10 minuter att genomföra. 

Enkäten är markerad med ett löpnummer för att undvika att skicka ut påminnelser till personer 

som redan har svarat. Dina svar är givetvis helt anonyma och dina uppgifter hanteras 

konfidentiellt. Du svarar på de flesta frågorna genom att sätta ett kryss i rutan för det/de 

svarsalternativ du föredrar på de olika frågorna. 
 

Har du frågor kring undersökningen kan du kontakta mig via nedanstående kontaktuppgifter. 
 

Vänligen returnera den ifyllda enkäten i det bifogade kuvertet senast 2012-09-20 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Enkäten består av två delar. 
 

Del 1, här ber jag dig att svara på följande frågor kring olika delar inom premiepensionen.  

Du besvarar frågor med ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar dig bäst, om 

ingen annan information ges i samband med frågan. 
 
 
1)  Hur väl insatt anser du att du är i premiepensionssystemet med dess fonder som är valbara? 

 
 

Inte alls    Känner till mycket väl 

 
1  

2  
3  

4  
5 

(5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) 

 

 
 
 
2)  Inom premiepensionen har du möjlighet att välja mellan olika typer av fonder. Vilken typ av 

fonder lockar dig mest? (Ange endast ett svar) 

 

(2.1)   Aktiefonder – består till största delen av aktier.

(2.2)  Räntefonder – består enbart av räntebärande värdepapper. 

(2.3)  Blandfonder – består av en kombination av aktier och räntebärande värdepapper. 

(2.4) 
Generationsfonder – blandfonder som tar hänsyn till hur lång tid du har 

kvar till pension och anpassar risken därefter. 
 
 

 

3)  Fonderna som du kan välja mellan på Pensionsmyndighetens hemsida presenteras bl.a. med 

avkastning,  risk, förvaltningskostnad  samt eventuell miljö/etisk märkning. Rangordna dessa 

efter hur stor vikt du anser dessa har i ditt val av fond. (1 är viktigast och 4 minst viktigt) 

 

(3.1)   Avkastning

(3.2)  
Risk 

(3.3)  Förvaltningskostnad 

(3.4)  Miljö/Etisk märkning 
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4)  Vid val av premiepensionsfonder  kan du välja hur stor risk du vill ta. Hög risk kan ge en högre 

värdeutveckling medan en låg risk ofta ger en lägre värdeutveckling. Dock är det ingen garanti 

att en högre risk medför en högre avkastning och vice versa. På pensionsmyndighetens 

hemsida presenteras fem risknivåer.  Kryssa i det riskalternativ som pas sar dig bäst. (Ange 

endast ett svar). 


(4.1)   Mycket låg risk

(4.2)  
Låg risk 

(4.3)  Medelrisk 

(4.4)  Hög risk 

(4.5)  Mycket hög risk 

 
 
 

 
 
5)  I tabellen nedan presenteras fem fonder med olika risknivåer och deras värdeutveckling. 

Utifrån informationen nedan, vilken av dessa fonder skulle du helst välja att ha med i ditt 

premiepensionssparande? 
 

 
Fond A  

Fond B  
Fond C  

Fond D  
Fond E 

(5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Fond A Fond B Fond C Fond D Fond E 

Risknivå Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk 

Värdeutveckling 

2012 
 

2 % 
 

3 % 
 

3 % 
 

3 % 
 

-5 % 
Snitt 5år 3 % 5 % 3 % -1 % -5 % 
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6)  Nedan presenteras värdeutvecklingen för fem fonder jämfört med relevant index under 8 till 

10 år beroende på fond. Vilken av dessa fonder skulle du helst välja att ha med i ditt 

premiepensionssparande? 

 

 
Fond A  

Fond B  
Fond C  

Fond D  
Fond E 

(6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) 

 

Fond A Fond B 

Fond C Fond D 

Fond E 
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7)   Om du skulle göra en prognos över den fond du valt i föregående fråga för de kommande 

10 åren, hur tror du den kommer att fortsätta att utvecklas? 

(7.1)   På liknande sätt som tidigare år

(7.2)  Bättre än tidigare år 

(7.3)  Sämre än tidigare år 

(7.4)  Kan inte avgöra med hjälp av den givna informationen 

  
 

8)    Förutom avkastning och risk är det även viktigt att ta hänsyn till fondavgiften. Den påverkar 

hur din framtida pension ser ut och det är därför viktigt att ta hänsyn till den vid val av fond 

till premiepensionen. Den genomsnittliga spararen har en fondavgift på 0,32 % per år. Nedan 

presenteras fem fonder utifrån risknivå, fondavgift och värdeutveckling. Vilken av dessa fonder 

skulle du helst välja att ha med i ditt premiepensionssparande? 
 

 
Fond A  

Fond B  
Fond C  

Fond D  
Fond E 

(8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) 

 

 

 
Risknivå 

Fond A 

Mycket låg risk 
Fond B 

Låg risk 
Fond C 

Medelrisk 
Fond D 

Hög risk 
Fond E 

Mycket hög risk 

Fondavgift 0,11 % 0,25 % 0,50 % 0,22 % 0,79 % 

Värdeutveckling 

2012 
 

2 % 
 

3 % 
 

3 % 
 

3 % 
 

-5 % 
Snitt 5år 3 % 5 % 3 % -1 % -5 % 

 
 

 

9)   Utöver den information som presenteras i föregående fråga får du även veta följande om 

respektive fond. Skulle du fortfarande välja samma fond som tidigare? 

 

(9.1)   Ja

(9.2)  
Nej 

 

 
Risknivå 

Fond A 

Mycket låg risk 
Fond B 

Låg risk 
Fond C 

Medelrisk 
Fond D 

Hög risk 
Fond E 

Mycket hög risk 

Fondtyp Räntefond Räntefond Blandfond Aktiefond Aktiefond 

Marknad Sverige Sverige Sverige Sverige Ryssland 

Fondavgift 0,11% 0,25% 0,50% 0,22% 0,79% 

Miljö/Etiskt märkt Nej Nej Nej Ja Nej 

Värdeutveckling 

2012 
 

2% 
 

3% 
 

3% 
 

3% 
 

-5% 
Snitt 5år 3% 5% 3% -1% -5% 



 

10)   Om Nej på fråga 9, vilken av fonderna skulle du välja istället? 
 

 
Fond A  

Fond B  
Fond C  

Fond D  
Fond E 

 (10.1) (10.2) (10.3) (10.4) (10.5) 

 

11)   Om Nej på fråga 9, vilken av följande information fick dig att välja en annan fond? 

 

 
Fondtyp  

Marknad  
Miljö/Etisk märkning 

(11.1) (11.2) (11.3) 

 
 
 

Del 2, består av fyra frågor kring din bakgrund.  Du besvarar frågor med ett kryss i 

rutan för det svarsalternativ som passar dig bäst. 

 

 

12)   Är du 

 
Kvinna  

Man 

(12.1) (12.2) 

13)   När beräknar du att du kommer att börja ta ut din pension? Kryssa enbart i ett svarsalternativ.  

 

 
Om mindre än 10 år  

Om 10 – 19 år  
Om mer än 20 år 

(13.1) (13.2) (13.3) 

 

14)   Inom vilket intervall ligger din månadsinkomst före skatt? 

 

 
0 – 25 000 kr/månad  

25 001 – 35 000 kr/ månad  
Mer än 35 000 kr/månad 

(14.1) (14.2) (14.3) 

 

15) Vilken är din högs ta avslutade utbildning? 
 

 
Grundskola   

Gymnasium   

Yrkeshögskola/ 

Folkhögskola   

Högskola/ 

Universitet 

(15.1) (15.2) (15.3) (15.4) 

 

 

 

Ett stort tack för din medverkan! 


