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Abstract 

 

This thesis has been investigated the Swedish pensions system eligible part, premiepensionen. 

How to save the pensions in the eligible part is divided in two, by the state fund portfolio or 

the private fund companies. This study looked into the cause why individuals choose as they 

do, with an aim to frame important understanding how to build a “decision-tool” to simplify 

for the individuals that is excluded from the private fund companies in lack of knowledge.  

 

Earlier studies has proven that individuals that saves in private fund that continuously update 

their portfolio is most likely to collect the highest return. The study therefore investigate the 

cause of why a big amount of individuals still save in the state funded portfolio, and not 

taking action in the private fund companies as the theories of choice imply. As a tool to 

increase the understanding of decision the study has been using prospect theory as a 

compliment to the classic economic theories. Previous research suggest that increasing 

amount of information cause individuals to make passive decision. The study is constructed as 

a survey, and concludes that information overload and lack of knowledge is the biggest 

reasons to why individuals save in the state funded portfolio even though it gives the lowest 

return. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur premiepensionssparare tar beslut och vad som ligger till grund 

för valet att vara aktiv eller passiv i syfte att skapa ökad förståelse och underlätta för 

utformningen av ett ökat beslutsstöd för premiepensionsspararna. Tidigare studier har visat att 

premiepensionssparare som är kontinuerligt aktiva i sin placering är de som får högst 

avkastning på sin premiepension, ändå är en stor andel av svenska premiepensionssparare 

passiva. Studien undersöker några av de faktorer och tankesätt som ligger till grund för att en 

stor andel av svenska premiepensionssparare inte tar beslut som förväntas enligt teoretiska 

beslutsteorier som förutsätter rationalitet. Som verktyg för att undersöka och öka förståelsen 

för premiepensionssparares beslutsfattande används prospect theory som är en alternativ teori 

till den klassiska ekonomiska teorin om ekonomiskt beslutsfattande. 

Studien grundar sig i problematiken som uppstår när samhällsutvecklingen allt mer skapar 

större informationsflöde samtidigt som allt mer beslut och risk läggs på individen. Mängden 

information ökar samtidigt som det blir allt svårare att filtrera vilken information som är 

viktig. Genom enkätundersökning visar studien att informationsöverflöd och kunskapsbrist är 

de främsta orsakerna till valet av passivitet. Studien visar också att en högre kvalitet på den 

information som ges om fonder och premiepensionsystemet skulle kunna få fler 

premiepensionssparare att bli aktiva. Studien ger även indikationer att svenska 

premiepensionssparare tar beslut enligt prospect theory. 
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1. Inledning 
En stor andel svenska premiepensionssparare tar inte aktiva investeringsbeslut trots att 

statistik och tidigare forskning visar att kontinuerligt aktivt placerande genererar högst 

avkastning. Vi ställer oss frågan vad detta beror på? Inledningskapitlet ger fört ett brett 

perspektiv där problematiserande resonemang förs om hur information påverkar samhället 

som helhet. Sedan avgränsas diskussionen till att beröra hur svenska premiepensionssparare 

tar beslut eftersom det föreligger tydliga indikationer på att hur premiepensionssparare tar 

beslut inte stämmer överens med den teoretiska bilden av hur rationella investerare tar beslut. 

Ett problematiserande resonemang förs över hur relationen ser ut mellan individuellt 

beslutsfattande och hur premiepensionssystemet fungerar vilket leder till två stycken 

frågeställningar. Vidare presenteras syftet med studien och avslutningsvis förklaras 

definitioner på begrepp som är återkommande i studien i syfte att underlätta för läsaren.  

Inledningskapitlet presenteras enlig följande: 

• 1.1 Bakgrund 

• 1.2 Problembakgrund 

• 1.3 Syfte 

• 1.4 Frågeställning 

• 1.5 Avgränsningar 

• 1.6 Begrepp/Definitioner 
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1.1 Bakgrund 
Samhällsutvecklingen som går att utläsa av rådande trender pekar på att information fyller en 

allt större och viktigare roll i människors liv. Kommunikation och information har alltid varit 

en viktig komponent i det civiliserade samhället, skillnaden vi kan se i dagens samhälle 

gentemot tidigare är att både tillgängligheten och omfattningen av information har ökat 

massivt. En viktig komponent i denna utveckling beror på den teknologiska utvecklingen som 

skett de senaste decennierna där IT och internet har möjliggjort denna informationsrevolution 

(Johnson 2007). Samhället vi lever i idag kan liknas vid vad Castells (2001)  benämner som 

ett nätverkssamhälle där individer, organisationer och institutioner alla är sammankopplade. 

Ökad informationsmängd och ökad informationstillgänglighet kan vid en första anblick 

indikera att individer förslagsvis har erhållit en större möjlighet att handla rationellt enligt den 

klassiska ekonomiska teorin. Vid ett antagande att marknader är fullständigt 

informationseffektiva menar man enligt den effektiva marknadshypotesen att priset på en 

finansiell tillgång återspeglar all tillgänglig information och den kollektiva analysen (Fama 

1969). Om samhället kan ses som Castells (2001) nätverkssamhälle där allt är sammanlänkat 

och där och där all information alltid är tillgänglig och fullständig för alla intressenter enligt 

teorier om den perfekta marknaden i kombination med att alla individer tar ekonomiskt 

rationella beslut bör varken övervinster eller finansiella felbeslut existera (Scott 2000). Trots 

teorier som indikerar att vi rör oss mot ett ekonomiskt rationellt samhälle ser verkligheten i 

många fall annorlunda ut. Att exempelvis börsmarknader speglar fullständig information 

enligt Famas (1969) teori om den effektiva marknadshypotesen är svårt att bevisa, speciellt 

vad gäller den svenska marknaden (Skogsvik 2008). 

 Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att de flesta individer enklare kan tillförskaffa 

sig information, dock har informationens omfattning ökat avsevärt. Utvecklingen kan närmast 

ses som att det har blivit enklare att tillförskaffa sig information samtidigt som det har blivit 

svårare för individer att hitta rätt och användbar information. Ur ett investeringsperspektiv är 

inte alltid mängden information det viktigaste utan typen av information som är avgörande. 

Enligt teorin information overload är information användbar till en viss gräns, när 

informationen blir för omfattande vet inte individer längre hur de ska hantera informationen 

(Speier et al, 1999).¨ 

 Både mängden information och tillgängligheten avgör ett investeringsbeslut. För stor 

valmöjlighet och för mycket information ofta bidrar till att individer får svårare att genomföra 

rationella investeringsbeslut (Choi et al 2002). Samtidigt som informationen ökar i både 
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omfattning och tillgänglighet läggs mer ansvar på individen att själv vara kapabel till att 

utläsa vilken information som är användbar och vilken information som är oviktig. Ur ett brett 

perspektiv gäller detta alla individer och alla aspekter av livet. Som avgränsning för att 

konkretisera den diskurs som berör informationsmängd och individuellt beslutsfattande 

kommer debatten och forskningen kring det svenska pensionssystemet belysas. 

Det svenska pensionssystemet ger ett intressant perspektiv av hur information och 

valmöjlighet påverkar individers beslutsprocess. Dagens informationssamhälle speglas i alla 

delar av samhället, exempelvis kan vi se en övergång till ökat individuellt beslutsfattande 

gällande delar av svenska pensionssystemet vilket berör majoriteten av Sveriges befolkning. 

Det svenska pensionssystemet beskrivs utförligt under rubrik ”pensionssystemet”, som 

bakgrund till problematisering kommer enbart den del av pensionssystemet som berör det 

individuella beslutsfattandet att belysas. 

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som pensionstagaren har chans att 

påverka själv genom att placera pengarna i fonder. Motivet till införandet av premiepensionen 

kan tolkas som att pensionstagare ska ges möjlighet att styra över en del av sina 

pensionspengar och samtidigt bidra till välfärdsvinster (Palme & Sundén 2004).  

Premiepensionen placeras i fonder som pensionstagaren antingen förvaltar själv eller överlåter 

fondförvaltningen till statlig myndighet. Pensionsspararen står således inför ett val vid 

hanteringen av sin premiepension. Om pensionssparare väljer att placera sin premiepension 

själv, via statlig aktiv förvaltning eller via privat fondförvaltare kallas det att pensionstagaren 

är aktiv. Om pensionsspararen inte gör ett aktivt val av sin fondplacering kallas det passivt 

premiepensionssparande och pengarna kommer då förvaltas av den statliga fondförvaltningen 

AP7 Såfa (Pensionsmyndigheten 2014:1). Premiepensionen innebär ökad valfrihet för 

individen men också att staten överlåter en del av risken på individen. Beslutet som 

pensionsspararen står inför vare sig det handlar om att vara aktiv, passiv eller att välja 

specifika fonder handlar om beslutsfattande under osäkerhet och risk. 

En av de stora politiska frågorna just nu handlar om vem som gynnas av premiepension och 

hur pass pålitligt systemet är. Enligt en debattartikel på svd.se vill LO skrota det nuvarande 

PPM-systemet och argumenterar att förvaltningen är dyr, avkastningen är opålitlig och att 

rådgivarnas höga avgifter inte ger valuta för pengarna (TT 2013). Det är inte bara LO som 

riktar kritik mot premiepensionssystemet, även socialdemokraterna vill att avsättningen till 

ppm kraftigt reduceras eller skrotas. I den pågående debatten om framtiden för ppm har man 

försökt reda ut innebörden av att skrota ppm. Pensionsmyndigheten menar att dagens 
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pensionärer skulle tjäna på en skrotning av ppm samtidigt som det skulle ge de unga 1000 

kronor mindre per månad i framtida pension (Agenda 2013). Även vissa regeringspartier 

menar att nästan allt som vi betalar idag till allmän pension går till dagens pensionärer och en 

skrotning av premiepensionen skulle innebära att dagens unga inte sparar något till sig själva 

(Agenda 2013). Det är således en fråga om de som är aktiva i arbetslivet idag ska betala hela 

sin allmänna pension för att försörja dagens pensionärer eller om de ska ha valfriheten att 

själva styra över 2,5 % som enbart kommer påverka den pensionssparandes individuella 

pension.  

Ur ytterligare ett perspektiv handlar debatten också till stor del om hur svenska medborgares 

pensionsmedel ska investeras på bästa sätt. Exempelvis beskriver Palme & Sundén (2004) att 

premiepensionen är dyr eftersom premiepensionssystemets nuvarande uppbyggnad bidrar till 

att transaktionskostnaderna för fondförvaltning uppgår till 0,73 % av sparad pension. Även 

om det riktas kritik mot att premiepensionssystemet bidrar till höga transaktionskostnader 

visar samtidigt statistik på att premiepensionssystemet har gett högre avkastning än 

inkomstpensionssystemet (Pensionsmyndigheten 2014: 1). Ett uttalat syfte med införandet av 

premiepensionen var att varje pensionssparare ska ges möjlighet att investera en del av sin 

pension på börsen istället för att vara beroende av den allmänna inkomstutvecklingen 

(Elgadmioui 2013). Ett flertal studier visar dock att en stor del av befolkningen inte tar tillvara 

på den valfrihet som ges av det svenska pensionssystemet (Nilsson 2013). 

 

 

1.2 Problembakgrund 
Samtidigt som premiepensionen ger svenska pensionssparare en ökad valfrihet innebär det 

också att risken och beslutsfattandet läggs på individen. För de pensionssparare som är 

passiva ligger risken fortfarande på individen, dock läggs beslutsfattandet på 

premiepensionsmyndigheten som förvaltar fonderna och anpassar risken efter ålder. Risken i 

det passiva alternativet AP7 Såfa anpassas efter din ålder genom att risken först är hög och 

sedan sänks stegvis från det år du fyller 55 år (Pensionsmyndigheten 2014:2). Det passiva 

sparandet AP7 Såfa ska finnas som ett alternativ till privat aktiv fondförvaltning för de 

pensionssparare som av någon anledning inte vill eller kan placera sin premiepension aktivt. 

De flesta svenskar är passiva när det kommer till placeringen av sin premiepension. Enbart en 
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av tio gör ett aktivt val varje år enligt gjorda undersökningar (Nilsson 2013). Där nya i 

premiepensionssystem står för knappt 2 % av de aktiva valen (Pensionsmyndigheten 2013:13) 

 En av fördelarna med att vara passiv är att individen slipper ta ett komplicerat 

investeringsbeslut och samtidigt få sina pengar investerade av en myndighet. Att vara passiv 

innebär således minimal arbetsbörda för individen. Ytterligare ett argument till att vara passiv 

är en viss form av trygghet som ges eftersom avgifterna är relativt låga vid passivt sparande 

jämfört med många av de fondportföljer som erbjuds vid aktivt förvaltande 

(Pensionsmyndigheten 2014:3). Enligt Pensionsmyndigheten är avgiften om pensionsspararen 

sparar passivt i AP7 Såfa max 0.14 % och snittet vid aktivt pensionssparande på fondtorget är 

0.32 % (Pensionsmyndigheten 2014:4).  Det passiva sparande har sedan införandet av 

premiepensionssystemet blivit mer utvecklat och förmånligt för pensionsspararen. De 

premiepensionssparare som har fått sämst avkastning är de som var aktiva vid start och 

fortsättningsvis varit passiva. Det innebär att de som inte har valt att placera i AP7 Såfa utan 

istället valt en privat fondförvaltning för att fortsättningsvis behålla samma fonder år efter år 

är de stora förlorarna när det gäller premiepensionen (Alltomspara 2014). 

Statistik visar på att de som valde aktivt och lät pengarna ligga kvar hade en avkastning på 0,4 

%. De som valde passivt från början hade en avkastning på 1,7 % och de som gjorde ett aktivt 

val kontinuerligt hade en avkastning på 2,0 % (Alltomspara 2014). De som får mest 

avkastning på sin investerade premiepension är således de som är aktiva från start och 

fortsätter vara aktiva och de som är aktiva från början och sedan fortsättningsvis passiva är de 

som överlag erhåller minst avkastning (Sydsvenskan 2014). En intressant iakttagelse är att 

trots att statistiken visar att det är mest lönsamt att vara aktiv och att fortsätta vara aktiv har 

enbart hälften av de som gjorde ett aktivt val år 2000 gjort ett nytt aktivt val vid senare 

tillfälle (Pensionsmyndigheten 2014:5). Dahlquist et al. (2011) har bedrivit forskning som 

stödjer statistiken som visar att det är mest lönsamt att vara aktiv kontinuerligt, och finner 

resultat som visar att det finns ett samband mellan aktivitet och god avkastning.  

Det föreligger argument för att ett aktivt val är att föredra för pensionssparare som vill 

maximera sin möjliga framtida avkastning på sin premiepension. Om pensionsspararen gör ett 

aktivt val ges en möjlighet att välja fonder med högre risk vilket generellt sätt förknippas med 

möjlighet till högre avkastning (Hillier & Ross 2010). Precis som Börjesson (2008) beskriver 

kan det aktiva valet av fonder få avgörande betydelse på den slutgiltiga pensionen på grund av 

ränta-på-ränta-effekten. Ovanstående resonemang stödjs även av Nilsson (2000) som 

beskriver att ett aktivt val kan ge högre avkastning än ett passivt val. (Alltomspara 2014).  
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Det går således att ifrågasätta varför inte fler pensionssparare är aktiva när både statistik och 

forskning indikerar att aktivitet genererar högst avkastning på pensionsspararnas 

premiepension. Enligt beslutsteorin rational choice som grundar sig i förväntad nyttoteori tar 

rationella individer alltid beslut i syfte att maximera sin nytta (Scott 2000). Detta indikerar att 

enligt den vedertagna ekonomiska modellen rational choice och enligt förväntad nyttoteori 

borde svenska premiepensionssparare med rationella preferenser visa på en högre aktivitet 

eftersom det bevisat ger en större möjlighet till en högre avkastning.  

Premiepensionen är ett bevis på att den klassiska ekonomiska teorin om beslutsfattande inte 

fullt ut kan förklara individers beslutsfattande. Svenska premiepensionssparare tar således inte 

beslut som ger störst möjlighet att maximera vinsten för den stora massan. Detta kan bero på 

ett flertal faktorer. En av anledningarna till den höga graden av inaktivitet kan vara att många 

pensionssparare inte är medvetna om att det är mest lönsamt att vara kontinuerligt aktiv. 

Hammarkvist (2005) visar i en utvärdering av pensionssystemet att en stor andel av svenska 

pensionssparare avstår från att göra ett aktivt val för att de anser att de har för lite kunskap om 

fonder och pensionssystemet. Ytterligare undersökning av Premiepensionen visar att åtta av 

tio premiepensionssparare anser att det är för svårt och krångligt att välja 

premiepensionsfonder (Ullerstam 2008). 

Ovanstående empiri kan kopplas till klassisk beslutsteori och senare studier som konstaterar 

att individer tenderar att följa minsta motståndets lag. Det vill säga att individer har en 

tendens att fatta passiva beslut eftersom de ofta är enklare än att fatta aktiva beslut (Choi et al 

2002). Hammarkvist (2005) menar också att det stora informationsutbudet och valet mellan 

drygt 800 fonder gör det svårt för pensionsspararen att välja fonder. Investeringsbeslutet blir 

således för omfattande och informationsrikt för pensionsspararen att hantera vilket kan bidra 

till passivitet vilket kan kopplas till teorierna om information overload (Speier et al, 1999). 

Studier har visat att desto mer komplex och överväldigade en beslutsprocess är desto större 

chans är det att individer skjuter på eller undviker att ta beslut. Detta indikerar att beslut som 

är komplexa och som innehåller väldigt mycket information så som premiepensionsvalet 

tenderar att behandlas med inaktivitet (Tversky & Shafir 1992). 

 

Pensionssystemet har kritiserats för att vara komplicerat och otryggt. Vid en utredning av det 

svenska pensionssystemet menar Langensjö (2012) att det inte finns någon som har 

huvudansvaret över de allmänna pensionsfonderna. Ullerstam (2008) menar att det inte finns 

någon kvalitetskontroll av de råd som ges angående fondplacering av privata fondplacerare. 
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Det råder således en stor osäkerhet gällande premiepensionsvalet. Osäkerhet påverkar 

individers investeringsbeslut. Gällande valet av premiepension bidrar osäkerhet till att 

individer tenderar att uppfatta standardvalet Ap7 Såfa, det passiva valet som ett 

investeringsråd (Madrian & Shea 2001). När osäkerhet råder blir standardval en säkerhet som 

är enkelt för individer att ta till sig. Osäkerhet är således en av faktorerna till varför 

pensionssparare är passiva och väljer standardvalet. Även de transaktionskostnader som är 

förknippade med premiepensionsvalet kan vara en faktor till att individer inte är aktiva (Palme 

& Sundén 2004). En av anledningarna till att individer är passiva kan vara att individer förstår 

att när transaktionskostnader är inblandade är det ibland mer rationellt att vara passiv än aktiv 

vid investeringsbeslut. När de indirekta transaktionskostnaderna överstiger de kortsiktiga 

fördelarna med en aktiv investering ges incitament till individen att vara passiv (Samuelsson 

& Zeckhauser 1988). 

 

En majoritet av forskning och debattartiklar är överens om att individer som enbart är aktiva 

till en början och sedan passiva har minst möjlighet till en hög avkastning jämfört med de som 

spar passivt eller kontinuerligt byter fonder. Forskare har föreslagit olika metoder för att 

inkludera fler i systemet och bli aktiva investerare. Dahlquist et al. (2011) föreslår att ett 

system där man varje år är tvingad att aktivt välja hur premiepensionen ska förvaltas skulle 

gynna den stora massan. Dock går det att argumentera för att problemet inte enbart ligger i att 

en stor andel av premiepensionssparare är passiva, ett ytterligare problem är att många 

premiepensionssparare som har varit aktiva en gång inte fortsätter att vara det. Som tidigare 

påvisat är inledande och kontinuerlig passivitet mer lönsamt än inledande aktivitet med 

fortsättande passivitet. Att tvinga alla att vara aktiva är inte givet den bästa lösningen för 

Sveriges premiepensionssparare. Utmaningen ligger i att få pensionssparare att frivilligt börja 

vara aktiva och sedan fortsätta med det vilket skulle gynna den stora massan. Hammarkvist 

(2005) föreslår att ett tydligare beslutstöd vid fondvalsprocessen skulle underlätta 

premiepensionsvalet och bidra till att fler gör aktiva val. 

 

 

För att utforma ett relevant och betydelsefullt beslutsstöd behövs en teori som förklarar 

individers ekonomiska beslutsfattande på ett tillfredställande sätt. Den förväntade nyttoteorin 

och rational choice är grunden i den ekonomiska teorin om individuellt beslutsfattande under 

risk. Teorin är dock ifrågasatt, motbevisad och kritiserad av flertalet forskare (Kahneman & 
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Tversky 1979) , (Scott 2000), (Zey1998). Den kanske mest kända kritikern och till förväntad 

nyttoteori är Daniel Kahneman, nobelpristagare i ekonomi. Kahneman & Tversky (1979) 

genomförde en studie som ställde sig kritisk mot förväntad nyttoteori och presenterade en 

alternativ teori kallad prospect theory för att förklara individers beslutsfattande under risk. 

Procpect theory lyckas på ett bättre sätt än förväntad nyttoteori förklara effekterna av och 

underliggande motiv till individers beslutsfattande under risk enligt Kahneman & Tversky 

(1979). 

Som tidigare studier och statistik visat lyckas en stor del av svenska premiepensionssparare 

inte maximera sin premiepension. Detta indikerar således att premiepensionssystemet inte är 

utformat för att gynna den stora massan och att det snarare är utformat för en ekonomisk 

idealbild av den rationella individen som inte motsvaras av verklighetens pensionssparare.   

Genom att undersöka svenska premiepensionspares ekonomiska beslutsfattande och tolka 

resultaten med hjälp av vedertagna beslutteorier och implikationer från tidigare studier inom 

området kan en ökad förståelse ges av varför en stor del av svenska premiepensionssparare är 

passiva och hur ett relevant beslutstöd bör utformas för att underlätta för 

premiepensionssparare att göra aktiva val. 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur svenska premiepensionssparare tar beslut och 

bidra till kunskapen om skillnader mellan aktiva och passiva investerare. Undersökningen 

syftar till att bidra till framtida forskning och beslutsfattare som vill förbättra det svenska 

premiepensionssystemet för premiepensionsspararna. 

 

1.4 Frågeställning 
Går det att identifiera vilka faktorer och tankesätt som ligger till grund för att en stor andel av 

svenska premiepensionssparare är passiva? 

Går det att urskilja några skillnader mellan passiva och aktiva premiepensionssparare? 

Hur tar svenska premiepensionssparare beslut? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka beslutfattande hos individer som spar i den valbara delen 

av den allmänna pensionen, premiepensionen. Studien undersöker enbart ekonomiskt 

beslutfattande som berör premiepensionsfonder. 

Studien undersöker inte vad som ger högst avkastning av aktivt och passivt 

premiepensionssparande utan undersöker beslutsfattande hos både aktiva och passiva 

premiepensionssparare och vilka eventuella skillnader det finns mellan dem. 

Frågor som ställs i syfte att öka förståelsen för premiepensionsspararnas beslutsfattande 

avgränsas till att genomgående vara baserade på frågor som formulerats av Kahneman & 

Tversky (1979) i prospect theory. 
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1.6 Begrepp/ definitioner 
 

1.6.1 Fond 
Fond är en portfölj som innehåller en samling olika värdepapper som ägs av flera andelsägare. 

Fonder kan bestå av både aktiebaserade värdepapper och/eller räntebaserade värdepapper 

(Pensionsmyndigheten 2013:6) 

 

1.6.2 Transaktionskostnad  
Transaktionskostnad innebär kontaktkostnader, kontraktskostnader och kontrollkostnader som 

uppstår vid ekonomiska transaktioner/aktiviteter mellan två eller flera parter på en marknad 

(Hultzkranz & Nilsson 2004). Transaktionskostnad kommer i denna studie användas för att 

beskriva de utgifter och avgifter som är förknippade med förvaltningen av 

premiepensionsfonder. 

 

1.6.3 Preferenser   
Preferenser kan definieras som individens upplevda nytta av olika konsumtionsmöjligheter 

baserat på inkomst, tillgångar, och värderingar (Hultkrantz &Nilsson 2004).  	  

 

1.6.4 Prospect 
Prospect beskriver en beslutssituation där ett antal val presenteras som möjliga framtidsutfall 

med olika sannolikhet att inträffa (Kahneman & Tversky 1979). 
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2. Det svenska pensionssystemet 
I denna del förklaras det svenska pensionssystemets historia som föranledde till det system 

som är rådande idag. Detta kapitel redogör för premiepensionen och hur den fungerar. 	  

 

 

Det som idag kallas Pensionsreformen trädde i kraft år 1999 och ersatte det tidigare ATP-

systemet. Det gamla ATP-systemet grundades på inkomstbortfallsprincipen där pensionen 

byggdes på intjänade pensionspoäng för de femton bäst betalda åren för en pensionssparare. 

Anledningen till att ATP-systemet behövde reformeras var att systemet var dåligt kopplat till 

den samhällsekonomiska utvecklingen och dåligt anpassad till den ökade medellivslängden 

(Pensionsmyndigheten 2013:7). Ökad medellivslängd och minskad ekonomisk tillväxt gav 

prognoser som pekade på att pengarna i pensionssystemet skulle ta slut efter år 2000. Vid 

pensionsreformens inträde år 1999 började pensionen grundas på den allmänna 

inkomstutvecklingen istället för prisutvecklingen vilket var grunden för ATP-systemet. Enligt 

Pensionsmyndigheten ska det nya pensionssystemet vara bättre konstruerat för att klara av 

samhällsekonomiska och demografiska förändringar (Pensionsmyndigheten 2013:8). Den nya 

pensionsreformen är avgiftsbestämd och har bl.a. inneburit införandet av den allmänna 

pensionen. Det svenska pensionssystemet är uppdelat i tre delar, privatpension, tjänstepension 

och allmän pension. Den allmänna pensionen består av 18,5 % av den pensionsgrundande 

inkomsten, denna är uppdelad så att 16 % tilldelas inkomstpension och 2,5 % tilldelas 

premiepension (Pensionsmyndigheten 2013:9).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figur	  1,	  Pensionspyramiden	  
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Premiepension (PPM-systemet) är den del av den allmänna pensionen som pensionstagaren 

har chans att påverka själv genom att placera pengarna i fonder. Motivet till införandet av 

premiepensionen kan tolkas som att pensionstagare ska ges möjlighet att styra över en del av 

sina pensionspengar och samtidigt bidra till välfärdsvinster (Palme & Sundén 2004). 

Premiepensionen placeras i fonder som pensionstagaren antingen förvaltar själv eller överlåter 

fondförvaltningen till statlig myndighet. Pensionsspararen står således inför ett val vid 

hanteringen av sin premiepension. Om pensionssparare väljer att placeras sin premiepension 

själv, via statlig aktiv förvaltning eller via privat fondförvaltare kallas det att pensionstagaren 

är aktiv. Om pensionsspararen inte gör ett aktivt val av sin fondplacering kallas det passivt 

premiepensionssparande och pengarna kommer då förvaltas av den statliga fondförvaltningen 

AP7 Såfa (Pensionsmyndigheten 2013:10).  AP7 Såfa är en kombination av Sjunde AP-

fondens AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond . AP7 Räntefond är en svensk räntefond i 

lågriskkategorin och innehåller till största delen svenska obligationer. AP7 Aktiefond är en 

global aktiefond och har relativt hög risk. Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder genom 

att risken först är hög och sedan sänks stegvis från det år du fyller 55 år. 

 

 

Figur	  2,	  Riskfördelning	  åldersintervall	  
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3. Beslutsteoretisk referensram 
Under detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som kommer ligga till grund för 

analysen av det resultat som studien presenterar.  

 

 

Inledande presenteras modern portföljteori för att skapa en grundläggande förståelse för hur 

det teoretiska resonemanget förs gällande investering i fonder. Vidare presenteras ekonomiska 

teorier som berör risk vid fondvalsprocesser. Efter en genomgång av det ekonomiska 

begreppet risk presenteras de mest applicerade och vedertagna teorierna om ekonomiskt 

beslutsfattande under risk. Vidare förs ett teoretiskt resonemang om information och hur det 

påverkar individuellt beslutsfattande. Avslutningsvis beskrivs tidigare studier som är av vikt 

för att ur ett teoretiskt sammanhang förstå hur svenska premiepensionssparare tar beslut. 

Det teoretiska ramverket presenteras enligt följande: 

• 3.1 Modern portföljteori 

• 3.2 Risk 

• 3.3 Förväntad nyttoteori och rationella val 

• 3.4 Prospect theory 

• 3.5 Information overload 

• 3.6 Tidigare forskning 
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3.1 Modern portföljteori 

Vid premiepensionsvalet har man möjlighet att välja upp till fem olika fonder. För att ge ökad 

förståelse för hur fonder bör väljas för att maximera avkastning enligt teorin presenteras den 

moderna portföljteorin. Denna teoribildning är relevant för premiepensionssparare eftersom 

teorin ger ett teoretiskt perspektiv på faktorer som bör tas i beaktande vid utformandet av ett 

beslutsstöd för premiepensionsvalet. 

Den moderna portföljteorin utvecklad av Markowitz (1952,1959) kan beskrivas som en 

investeringsmodell som guidar investerare till hur de på optimalt sätt kan sprida sina risker för 

att optimera sin investerings-portfölj. Modern portföljteori går ut på att en investerare ska ha 

konstant variation i sin portfölj för att maximera förväntad avkastning. Vad teorin försöker att 

förmedla är att en aktie, säkerhet, obligation eller fond inte enbart ska väljas efter dess unika 

karakteristik, utan väljas efter hur den samverkar med övriga säkerheter, aktier, obligationer 

eller fonder i portföljen. Det handlar således om att bygga en portfölj med olika säkerheter 

som kompenserar för varandra och håller portföljen på en konstant förväntad avkastningsnivå, 

ovanstående praktik benämns som diversifiering (Elton & Gruber 1997). Enligt den moderna 

portföljteorin bör en investering i enbart en fond ge begränsade diversifieringsmöjligheter 

vilket innebär en lägre förväntad avkastning än vid investering i ett flertal olika fonder 

(Markowitz 1952,1959). Ovanstående teori indikerar att vid valet av premiepension är ett 

aktivt val att föredra. Eftersom det passiva premiepensionsvalet enbart innebär investering i 

en fond medan det aktiva valet ger möjlighet att investera i 5 olika fonder bör det aktiva valet 

ge större möjlighet till framtida avkastning. Dock skulle ovanstående antagande vara en 

förenkling av verkligheten då en fond kan innehålla ett flertal olika värdepapper och vissa 

andra fonder färre värdepapper. Detta innebär att AP7 Såfa kan innehålla fler värdepapper än 

fem stycken andra fonder tillsammans vilket skulle göra AP7 Såfa mer förmånligt ur ett 

diversifieringsperspektiv. En undersökning gjord 2010 visar att värdeutvecklingen för AP7 

var 3,2 procentenheter högre än snittet för de fonder som aktiva premiepensionssparare väljer 

(Mckinsey & Company 2010).  
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3.2-risk 

En del i premiepensionsvalet handlar om att pensionssparare själv måste bestämma risknivå 

vid ett aktivt val. För att förstå den teoretiska förklaringen av risk och applicera den i ett 

sammanhang som berör fondvalsprocessen kan risk beskrivas som en faktor i den moderna 

portföljföljteorin. En investerare kan välja en portfölj efter dennes individuella 

riskpreferenser. Modellen antar att den generella investeraren är riskavert vilket i detta 

avseende innebär att vid ett val av två olika finansiella tillgångar med samma förväntade 

avkastning kommer investerare att välja den tillgång som är förknippad med minst risk. 

Anledningen till att investerare väljer högre risk är om den finansiella tillgången förväntas ge 

högre avkastning (Markowitz 1952,1959). Om pensionsspararen gör ett aktivt val ges en 

möjlighet att välja fonder med högre risk vilket generellt sätt förknippas med möjlighet till 

högre avkastning (Hillier & Ross 2010).  Ovanstående resonemang är applicerbart på 

fondvalsprocessen. Risken en pensionssparare är villig att ta vid val av fonder kan beskrivas 

utifrån en riskprofil-modell som används av fondförvaltare. Hur stor risk en pensionssparare 

är villig att ta i fondvalsprocessen avgörs av investeringshorisont och möjlig förväntad 

avkastning. (Welie, Janssen & Hoogstrate 2004). Utifrån ovanstående variabler kan 

fondförvaltare avgöra en investerares riskbenägenhet och välja fonder utifrån investerarens 

fastställda riskprofil.  

Den möjliga framtida avkastningen är en genomgående faktor i litteraturen som har stor 

betydelse för vilken grad av risk en investerare är villig att ta. Med ett fokus på 

pensionsfonder kan vi se att även tidshorisonten är en avgörande faktor. Jianakoplos & 

Bernasek (2006) finner resultat som visar på att riskbenägenhet avtar med ålder, unga 

personer är således villiga att ta högre risker än pensionärer. Desto kortare tidshorisont desto 

mindre risk är investeraren således villig att ta vilket följer samma linje som modellen över 

individers riskbenägenhet i fondvalsprocessen (Welie, Janssen & Hoogstrate 2004). 

Forskning och teoribildning om risk ger indikationer som möjliggör ett antagande om att 

desto äldre en pensionssparare är desto mindre risk är denne villiga att ta vid förvaltning av 

sin premiepension. Från introduktionen av premiepensionsvalet år 2000 till fram till 2003 

minskade andelen av de som gjorde ett aktivt val från cirka 65 % till 8 %. De som gjorde ett 

aktivt val var i huvudsak unga personer (Palme & Sunden 2004). 
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Den grundläggande ekonomiska teoribildningen som behandlar beslutsfattande under risk är 

förväntad nyttoteori (Utillity theory) och rational choice vilket har varit de mest vedertagna 

och allmänt använda modellerna för att förklara hur individer tar beslut när de ställs inför 

olika val med olika mått av risk. Teorin har dock ifrågasatts och ett flertal studier har visat att 

förväntad nyttoteori inte fullt ut kan förklara empiriska resultat. Kritik har riktats mot 

antagandet om individers rationalitet och empirisk forskning har försökt att komma fram till 

alternativa teorier som kan förklara individers beslutsfattande under risk. Den mest kända och 

vedertagna alternativa teorin till förväntad nyttoteori heter prospect theory och presenterades 

av (Kahneman & Tversky 1979). Följande del av den teoretiska referensramen kommer 

inledningsvis beskriva förväntad nyttoteori och rational choice och sedan beskriva prospect 

theory för att avslutningsvis belysa slutsatser och implikationer från tidigare forskning. Detta 

görs för att visa ett brett perspektiv på hur teoretiseringen kring individers beslutsfattande 

under risk kan tolkas. 

 
 

3.3 Förväntad nyttoteori och rational choice 

Redan under 1700-talet lade Nicolas Bernoulli grunden för teorin om ekonomiskt 

beslutsfattande under risk som nu benämns som utility theory som senare vidareutvecklades 

av von Neumann & Morgenstern (1944) . Utility theory kan beskrivas som en teori som kan 

användas för att matematiskt förutse hur rationella individer kommer ta ekonomiska beslut 

under situationer som berörs av osäkerhet och risk och kommer fortsättningsvis benämnas 

som förväntad nyttoteori (Kahneman 2011). 

Enligt förväntad nyttoteori är individer rationella och strävar efter att maximera sin nytta. När 

en individ står inför ett val mellan två olika alternativ kan är antagandet att individen kommer 

välja det alternativet som ger högst förväntade nytta. Den förväntade nyttan av ett alternativ 

går att räkna ut enligt förväntad nyttoteori. Den förväntade nyttan av en valmöjlighet avgörs 

av antagande om individens preferenser, valets ekonomiska värde och sannolikheten. 

Förväntad nyttoteori är en vidareutveckling av antagandet om att individer tar beslut under 

risk baserat på det förväntade framtida värdet. Enligt förväntad nyttoteori menar man att 

individer inte försöker nå högsta möjliga förväntade värde vid spel, utan att man försöker nå 

högsta möjliga förväntade nytta (Kahneman 2011). För att illustrera förväntad nyttoteori kan 

ett enkelt exempel presenteras: 
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Exempel 1: 

En beslutssituation uppstår där två alternativ presenteras. Alternativ 1 ger dig 80 % chans att 

vinna 100 kr och 20 % chans att vinna 10 kr. du kommer ha en säker vinst på minst 10 kr. 

Det förväntade värdet vid detta spel är 82 kr (0,8x100 + 0,2 x 10). 

Alternativ 2 ger dig 80 kr direkt med 100 % säkerhet. 

 

Enligt spelteorin om förväntat värde skulle individer välja alternativ 1 eftersom det har ett 

högre förväntat värde. Det mest troliga är dock att de flesta individer skulle gå emot teorin om 

förväntat värde och välja alternativ 2. Förväntad nyttoteori visar på att individer faktiskt inte 

utvärderar och tar beslut enbart enligt förväntat värde – modellen (Kahneman 2011).  

Enligt förväntad nyttoteori fungerar inte teorin om att individer väljer det alternativ som ger 

hösta förväntade värde eftersom individer ogillar risk.  Förväntad nyttoteori bygger på att 

individer väger den förväntade nyttan av ett utfall genom sannolikheten för att sedan göra ett 

rationellt val (Kahneman 2011). Enligt förväntad nyttoteori kommer en individ att välja det 

möjliga utfall där nyttan man får ut av att integrera det möjliga utfallet med individens 

befintliga tillgångar överstiger dessa tillgångar separat. Det som avgör nyttan och individens 

beslut är individens förväntning på framtida tillgångar snarare än den möjliga kortsiktiga 

vinsten eller förlusten som sker vid spelets (beslutssituationens) inträffande. 

 

Förväntad nyttoteori är således en mer avancerad modell för hur individer tar beslut än vad 

modellen om förväntat värde är. Det ekonomiska värdet av ett utfall är ger olika grad av nytta 

baserat på individers preferenser (Kahneman 2011).   Det vanligaste antagandet inom 

förväntad nyttoteori om preferenser när det gäller risk är att människor ogillar risk. I 

nationalekonomi används begreppet riskaversion för att beskriva riskogillande. Bernoulli 

(1738) försökte förklara varför individer generellt sätt är riskaverta och varför riskaversion 

minskar med ökad förmögenhet. Det går genom ett enkelt exempel förklara vad som menas 

med riskaversion. 
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Exempel 2: 

Överväg ett val mellan alternativ A eller B. 

A = 85 % sannolikhet att vinna 1000 kr 

B = vinna 800 kr med 100 % säkerhet 

Empiriskt bevisat väljer en majoritet av de som svarar på exempel 2 alternativ B, dvs. 

individer väljer det säkra före det osäkra. Alternativ A har ett högre matematiskt förväntat 

värde än alternativ B vilket enligt spelteorin indikerar att majoriteten individer borde välja det 

osäkra före det säkra i detta fall. Det förväntade värdet av att chansa på alternativ A är 0.85X 

1000 + 0.15 x 0 = 850 kr. Enligt spelteorin om förväntat värde väljer individen det alternativ 

som ger högsta förväntade värde, i detta fall alternativ A 850kr vilket överstiger alternativ B 

800kr. Förväntad nyttoteori visar att individers preferens att välja det säkra före det osäkra är 

ett bevis på riskaversion. Generellt gäller det att om en individ har en preferens som gör att 

denne föredrar en säker vinst före en chansning som har lika eller större förväntat värde är 

individen riskavert. Om individen föredrar en chansning före en säker vinst som har lika eller 

större förväntat värde kallas de att individen är risksökande (Kahneman & Tversky 2000). 

 

En individ vill, givet sin budget, uppnå en så hög nytta som möjligt. Det finns en mängd 

konsumtionsmöjligheter. Hur budgeten påverkas av ens val beror på vilken inkomst man har, 

hur mycket man vill konsumera och på priserna på de konsumerade varorna och tjänsterna. 

Hur nyttan påverkas av ens val beror på hur man värderar de olika konsumtionsmöjligheterna 

utifrån vad man tycker om saker och ting, eller med andra ord vilka preferenser man har 

(Hultkrantz & Nilsson 2004).   

Eftersom en individs preferenser är ett abstrakt begrepp och därmed nyttan av ett beslut är 

subjektivt och kan variera mellan individer har det utformats flera antaganden om preferenser 

för att förklara förväntad nyttoteori. Ett viktigt antagande inom förväntad nyttoteori är att den 

förväntade marginalnyttan avtar med förmögenhet. En krona för en rik är mindre värd än en 

krona för en fattig (Bernstein 1996).  

Preferenserna hos olika individer varierar således med förmögenhet. Olika individer har olika 

nyttokurvor. Det vill säga att olika individer har olika preferenser och olika grad av 

riskbenägenhet.  
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För att kunna göra antaganden och matematiska uträkningar om hur rationella individer tar 

beslut under risk har förväntad nyttoteori formulerat ett antal gemensamma antaganden som 

gäller för alla rationella individer (Zey 1998), (Kahneman & Tversky 2000) (Hultkrantz & 

Nilsson 2004).  

Förväntad nyttoteori i sin moderna form utvecklades av von Neumann & Morgenstern (1944, 

1947) och benämns som rational choice. Teorin beskriver att individer måste maximera sin 

nytta för att anses som rationella. Rational choice presenterades i syfte att presentera en logik 

för hur beslut bör fattas och som en förklaring av hur rationella individer tar beslut 

(Kahneman 2011). Enlig rational choice theory motiveras individer av deras efterfrågan och 

önskemål vilket sammantaget benämns som individen preferenser (Scott 2000). Individer 

agerar alltid med begränsade resurser och begränsas av den informationsmängd som finns 

tillgänglig. Enligt rational choice theory tar individer beslut som maximerar dennes nytta 

baserat beslut på preferenser, begränsningar och informationsmängd. Den fundamentala 

kärnan inom rational choice theory är att sociala interaktioner ses som ekonomiska 

transaktioner som styrs av aktörers rationella val och beslut mellan olika alternativ och utfall 

(Coleman 1990, Friedman & Hetcher 1988). Antagandet inom rational choice är att om 

individer agerar rationellt kommer det att gynna kollektivet (Zey1998). 
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Enligt förväntade nyttoteorin och rational choice som den presenterades av von Neumann & 

Morgenstern (1944, 1947) är individer rationella om deras preferenser uppfyller följande 

axiomer:  

1. Transitivitet - Antagandet om att individer alltid tar konsekventa beslut och är 
konsekventa i rangordning mellan olika varor och tjänster. 

2. Fullständighet - Antagagandet om att individer alltid har väldefinierade preferenser 
och alltid kan välja mellan två alternativ 

3. Kontinuitet - Antagandet att om en individ föredrar alternativ 1 framför alternativ 2 
och alternativ 2 framför alternativ 3 kommer individen alltid föredra alternativ 1 före 
alternativ 3 

4. Reduktion – Antagandet att preferenser bara beror på slutgiltiga konsekvenser av en 
beslutssituation och utfallens sannolikheter, och inte på den process genom vilka de 
erhålls. Detta innebär ett antagande om att individer inte får ut någonting av att spela i 
sig (spänning, glädje, aversion). 

5. Monotonicitet – Antagandet om att om en individ fördrar alternativ A före alternativ B 
kommer anser individen alltid att det är bäst om sannolikheten för A ökar på 
bekostnad av alternativ B. 

6. Starkt beroende – Antagandet om att om en individ är indifferent mellan 2 olika 
alternativ var för sig kommer individen också vara indifferent om de sammanförs, 
exempelvis som priser i ett lotteri. 

7. Substitution – Antagandet att om Alternativ B föredras framför alternativ A så 
kommer alla sannolikhetsmixar av B föredras framför alla sannolikhetsmixar av A Att 
föredras. Detta så länge förhållandet mellan sannolikheterna mellan de olika 
alternativen är lika som det ursprungliga. 
 

Om ovanstående antaganden är uppfyllda är det möjligt att formulera en matematisk 

nyttofunktion som förklarar hur rationella individer tar beslut baserat på preferenser. 

Nyttofunktionskurvan är kontinuerlig och linjär för rationella individer med en neutral 

inställning till risk (Kahneman & Tversky 2000). Även om antaganden görs om den rationella 

individens preferenser räknar man ändå med inom förväntad nyttoteori och rational choice att 

olika individer värderar olika situationer olika. Därför är inte nyttokurvan alltid linjär. Inom 

förväntad nyttoteori gör man ett antagande om att individers nytta baseras på deras rikedom 

eller förmögenhet. Det leder således åter till det tidigare nämnda antagandet om att 

marginalnyttan avtar med rikedom. Antagandet är att en person med mycket pengar kommer 

att vara mindre benägen att chansa på att vinna mer pengar än en person som har lite pengar 

från början. En generalisering görs att rika personers nyttokurva skiljer sig från fattiga 

personer eftersom de har olika grad av riskbenägenhet. (Kahneman 2011).    
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3.4 Prospect theory  
Kahneman & Tversky (1979) riktar kritik mot den förväntade nyttoteorin och presenterar en 

alternativ modell av hur individer fattar beslut under risk som benämns prospect theory.  

Teorier som förväntad nyttoteori och rational choice theory som beskriver individer som 

nyttomaximerare och rationella beslutsfattare ger en felaktig bild av hur individer tar beslut 

och hur beslut är kopplade till risker, förluster och vinster enligt Kahneman & Tversky 

(1979).  Enligt rational choice theory tar rationella individer alltid kalkylerade beslut baserat 

på tillgänglig information, sannolika kostnader och sannolika vinster för att nyttomaximera 

(Scott 2000). Kahneman & Tversky (1979) menar att vid beslut som berör situationer som 

innehåller risk uppstår ett flertal effekter som inte kan förklaras av förväntad nyttoteori och 

rational choice.  

Enligt förväntad nyttoteori tar individer beslut baserat på värderingen av framtida slutgiltiga 

tillgångar. Prospect theory skiljer sig från detta och menar att individer snarare tar beslut 

baserat på en kalkyl av vinster och förluster. Som vi kunde se i tidigare kapitel går det att 

matematiskt beräkna hur den rationelle individen tar beslut under risk. Förväntad nyttoteori 

indikerar att individer kommer välja det alternativ som maximerar dennes nytta och att 

individer främst baserar sina beslut på slutgiltiga utfall. Nyttan av valet avgör av individens 

inställning till risk, preferenser, storleken på värdet och sannolikheten för att erhålla värdet. 

Om en individ har visar att den har specifika preferenser och föredrar ett visst val kommer 

den fortsättningsvis att välja på samma sätt så länge valmöjligheterna förändras procentuellt 

exakt lika mycket enligt antaganden som görs enligt förväntad nyttoteori. Enligt Kahneman & 

Tversky (1979) stämmer inte detta. Prospect theory är en beskrivande modell som försöker 

öka förståelsen för hur individer tar vardagliga verkliga beslut snarare än hur rationella 

individer bör optimera sitt beslutsfattande. När individer ska ta beslut under situationer som 

innehåller risk har de en tendens att underskatta framtida utvecklingar som uppfattas som 

enbart troliga och överskatta framtida utvecklingar som upplevs som säkra (Kahneman & 

Tversky 1979).  

För att exemplifiera effekter som återfinns i prospect theory kan paralleller till 

premiepensionsvalet göras. Premiepensionssparare som står inför en beslutssituation som 

handlar om att välja mellan fonder som upplevs ge en säker låg avkastning eller fonder som 

upplevs som att de möjligtvis kan ge en hög avkastning kommer den generelle 

premiepensionsspararen visa på en tendens att välja de förstnämnda fonderna enligt prospect 
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theory. Ovanstående tendens beskriver Kahneman (1978) som säkerhetseffekten och den 

bidrar enligt prospect theory till riskaaversion när det kommer till beslutssituationer som 

omfattas av risk. Om ett beslut omfattar flera valmöjligheter har individer en tendens att välja 

det som framstår som säkrast relativt till alternativen. Individer tar således inte beslut enbart 

baserat på information, preferenser och vinstkalkyler utan typen av val och hur de presenteras 

påverkar beslutet enlig prospect theory (Kahneman & Tversky 1979). Individer tenderar att 

vara riskaverta när det kommer till situationer som de upplever ger säkra vinster, på samma 

sätt tenderar individer att var risksökande när det kommer till situationer som upplevs ge 

säkra förluster (Kahneman & Tversky 1979). 

Utöver att individers riskbenägenhet påverkas i stark grad av uppfattad säkerhet och 

valmöjligheter tenderar individer att bortse från komponenter som är gemensamma för alla 

val vid beslutsfattande. Detta kallar Kahneman & Tversky (1979) för isoleringseffekter. En 

individ som ska välja fonder tenderar således att lägga mer värde vid utmärkande drag hos 

fonder och underskatta gemensamma nämnare. Isoleringseffekter leder till inkonsekventa 

preferenser när samma val presenteras i olika former (Kahneman & Tversky 1979). 

Eftersom beskrivande teorier om nyttomaximering och rational choice inte lyckas förklara ett 

flertal beslutseffekter som exempelvis ”säkerhetseffekter” och ”isoleringseffekter” på ett 

tillfredställande sätt presenteras den alternativa teorin prospect theory (Kahneman & Tversky 

1979). 

Beslutsfattande under risk kan ses en situation där individen står inför en beslutssituation 

(prospect) där ett antal val presenteras som möjliga utfall, vilket innebär ett val mellan olika 

framtidsutsikter (möjligheter) eller chansningar som ger olika utfall med olika sannolikheter. 

Om man tillämpar den förväntade nyttoteorin på ett val mellan olika framtidsutsikter baseras 

valet på: 

1. Förväntan = förväntad nyttoeffekt 

2. Tillgångsintegrering = en framtidsutsikt är acceptabel om nyttan till följd av att 

integrera utsikten med sina tillgångar överstiger tillgångarnas egennytta. Enligt 

nyttoteorin påverkas således beslut av vilka tillgångar individen redan innehar och 

tror sig kunna få, istället för vinster och förluster. Nyttoteorin begränsas inte till olika 

typer av beslut, dock ligger ett fokus på monetära utgångar. 

3. Risk = individer kommer fatta olika beslut baserat på om den är riskavert, riskneutral 

eller risksökande. 
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För att visa skillnaden mellan prospect theory och förväntad nyttoteori samt visa på en av de 

empiriska iakttagelser (effekter) som inte kan förklaras av förväntad nyttoteori kan ett enkelt 

exempel presenteras. Exemplet är en del av undersökningarna som Kahneman & Tversky 

(1979) genomförde vid formuleringen av prospect theory: 

 

Exempel 3: 

 Ett flertal individer ställs inför beslutssituationen att välja mellan att vinna: 

A: 4000 kr med 80 % sannolikhet 

B: 3000 kr med 100 % sannolikhet = säker vinst 

Majoriteten av respondenterna (80 %) valde alternativ B, det säkra alternativet på 3000 kr.  

Enligt förväntad nyttoteori väljer individer det alternativ som ger högst förväntade nytta, 

preferenser är konsekventa och påverkas inte av om de möjliga utfallen är positiva eller 

negativa. Detta ger att enligt den förväntade nyttoteorin borde inte svaren (besluten) se 

annorlunda ut om exakt samma alternativ presenteras på ett annorlunda sätt. När följande 

beslutssituation presenteras ges resultat som inte kan förklaras av förväntad nyttoteori och 

ovanstående resonemang: 

 

Exempel 4: 

Samma individer som besvarade exempel 3 ställs inför en ny beslutssituation. I detta fall är 

beslutssituationen exakt den samma som den föregående, den enda skillnaden är att istället 

för att framtidsutfallen presenteras som positiva så är de nu negativa. Individerna får välja 

mellan att förlora: 

A: 4000 kr med 80 % sannolikhet 

B 3000 kr med 100 % sannolikhet= säker förlust 

En majoritet av respondenterna (92 %) valde Alternativ A, 4000 med 80 % sannolikhet. 

Ovanstående sammanslagning av båda exempel visar hur förväntad nyttoteori misslyckas med 

att förklara individers beslutsfattande. Enligt förväntad nyttoteori borde inte presentationen av 

negativa eller positiva framtidsutfall spela någon roll. Om individer hade valt enligt förväntad 
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nyttoteori hade lika många individer valt Alternativ B i båda exempel. De empiriska bevisen 

visar att när individer ställs inför negativa framtidsutfall ändras preferenser och de tenderar att 

välja helt tvärt om mot om de hade ställts inför positiva framtidsutfall. Detta fenomen 

förklaras av prospect theory som ”reflection effect” vilken presenteras utförligare senare i 

detta kapitel. 

 

Prospect theory behandlar samma problematik som förväntad nyttoteori men skiljer sig på ett 

flertal punkter. Prospect theory är utvecklad för att beskriva individers beslutsfattande vid 

enkla beslutssituationer med monetära utfall och fastställda sannolikheter men kan utvecklas 

för att omfatta mer avancerade beslut (Kahneman & Tversky 1979). Vid tillämpningen av 

prospect theory för att analysera individers val mellan olika framtidsutsikter kan 

beslutsmodellen beskrivas som en process där individer kategoriserar, förenklar, värderar och 

väger olika framtidsutsikter.  

Modellen som presenteras i prospect theory delar in beslutsprosessen i två faser, editing och 

evaluation. Editingfasen består primärt av en preliminär analys av en beslutssituation prospect 

och dess valbara möjliga utfall. I evalutaionfasen värderas de presenterade utfallen och sedan 

väljs det möjliga utfall med det högsta värdet.  

 

Editing- fasen: 

Editing-fasens funktion är att organisera och omformulera givna utfall för att förenkla 

värdering och beslut. Editing består av ett flertal delmoment som kommer beskrivas nedan: 

Coding: Normalt sett uppfattar individer utfall som vinster eller förluster snarare är slutgiltiga 

tillstånd av förmögenhet i form av tillgångar som föreslås av förväntad nyttoteori. Vinster och 

förluster definieras relativt till en viss referenspunkt, och referenspunkten har oftast ett 

samband med individens förmögenhet I form av tillgångar. Referenspunkten position och 

kodningen av vinster eller förluster påverkas av hur de olika framtidsutsikterna formuleras 

och beslutsfattarens förväntningar.  

Combination: Olika möjliga val och möjliga utfall kan ibland förenklas genom att kombinera 

sannolikheter som är associerade med identiska utfall.  

Segregation: Vissa beslutssituationer består av en riskfri komponent vilken segregeras från 

riskkomponenten i editing-fasen. 
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Cancelation: Individer tenderar att förkasta komponenter som är gemensamma för samtliga 

erbjudna möjliga utfall. Detta leder till en förenkling av beslutet där gemensamma 

komponenter bryts bort och enbart utfallens olikheter ställs mot varandra. 

Simplification: Sannolikheter och utfall rundas av till jämna tal. Samt förkastas alltid utfall 

som har förefaller extremt osannolika att infalla. 

 

Evaluation-fasen 

Efter editing-fasen förväntas beslutsfattaren utvärdera varje editerat utfall och sedan välja det 

utfall med högsta totalvärde. Här skiljer sig således prospect theory från förväntad nyttoteori 

där individen förväntas välja det utfall som ger högsta förväntade nytta. 

Nedan formuleras den grundläggande ekvationen som presenterades av Kahneman & Tversky 

(1979) som beskriver hur π och v kombineras för att bestämma totalvärde för normala utfall:  

 

V(x,p;y,q) = π (p)v(x) + π (q)v(y) . 

 

Formeln för att räkna ut individers beslutsfattande består av ett fåtal komponenter. Syftet med 

formeln är att räkna ut totalvärdet på varje möjligt utfall för att sedan kunna välja det med 

högst värde. Totalvärdet (overall value) benämns som “V”.  

Totalvärdet “V” bestäms av två skalor som kombineras som betecknas som “π” och “v”. Den 

första skalan “π” kombineras med sannolikheten (p) för att sedan betecknas som beslutvikt π 

(p) för det möjliga utfallet. 

Den andra skalan “v” betecknar individens subjektiva värdering av värdering av varje utfall 

(x) och uttrycks som v(x). 

Inom prospect theory individen således det möjliga utfall som har högsta totalvärde vilket 

avgörs av hur individen väger sannolikheten och subjektivt värderar det möjliga utfallet. 

Innan ett utfall väljs jämförs alla utfall med en referenspunkt och totalvärdet “V” mäter 

avvikelsen från denna. 
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Vad som utmärker prospect theory och som utgör den största skillnaden mot förväntad 

nyttoteori är antagandet om att individers nytta definieras av vinster och förluster snarare än 

slutgiltiga tillgångstillstånd. Ovanstående antagande presenterades från början av Markowitz 

(1952). Prospect theory har utvecklat resonemanget och menar att individer gör val baserat på 

värde som ett alternativ till nytta. Värdet baseras på förändringar i förmögenhet och välfärd 

snarare än värdets möjliga slutgiltiga tillstånd (Kahneman & Tversky 1979). 

 

Implikationer och slutsatser av prospect theory 

Prospect theory har som syfte att ge ökad förståelse för hur individer tar beslut i vardagliga 

situationer snarare än att skapa en idealbild för hur rationella individer tar beslut. De 

viktigaste implikationerna och empiriska resultaten som prospect theory har bidragit med 

kommer att presenteras nedan. 

Enligt prospect theory tenderar individer vid beslutssituationer som innefattar ett mått av risk 

att överskatta låga sannolikheter och underskatta höga sannolikheter vilket förklaras av att 

individer har en tendens att tänka i kategorier vid riskfyllda beslut. När individer ställs inför 

olika möjliga utfall med olika sannolikheter kategoriseras sannolikheterna som omöjlighet, 

möjlighet, trolighet och säkerhet. 

Överskattningen av väldigt låga sannolikheter beror på att individer kommer vara redo att 

chansa så länge man ser en chansning som en möjlighet snarare än en omöjlighet. Individer 

överskattar låga sannolikheter när alla valbara utfall uppfattas som mycket osäkra. Om en 

individ ställs inför valet av två alternativ där båda har väldigt låg sannolikhet för vinst 

kommer individer att välja det alternativet som ger högst vinst även om det har den lägsta 

sannolikheten. Att individer kategoriserar väldigt låga sannolikheter som möjligheter går att 

bevisa empiriskt. Ett exempel på överskattningen av låga sannolikheter är individers tendens 

att spela på lotteri. Trots vetskapen om en ytterst låg sannolikhet spelar ändå individer 

eftersom de upplever en viss möjlighet till vinst. Slutsatsen att individer underskattar höga 

sannolikheter relativt till upplevd säkerhet bevisas av resultaten som presenteras av 

Kahneman & Tversky (1979). Underskattningen beror på att individer kategoriserar vissa 

möjliga utfall som troliga och vissa utfall som säkra (Allais 1953). Om en individ ställs inför 

ett val där ett utfall upplevs som troligt och det andra utfallet upplevs som säkert tenderar 

individen att välja det säkra utfallet även om det troliga utfallet har mycket hög sannolikhet 
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och består av ett högre belopp. Detta beror delvis på den psykologiska aspekten att rädslan för 

att misslyckas är större än glädjen att vinna det pris med högsta monetära värde. 

  



28 
 

De viktigaste implikationerna som Kahneman & Tversky (1978) presenterar kan beskrivas i 
punktform nedan: 
 

• Certainity effect (säkerhetseffekt) = Individer överskattar utfall som anses säkra 

relaterat till utfall som anses troliga. 

• Reflection effect (reflektionseffekt) = individers preferenser visar en spegelbild mellan 

negativa prospects och positiva prospects. Detta indikerar att individer är riskaverta 

när besluten berör positiva vinster och risksökande när besluten berör negativa 

förluster. 

• Isolation effect (isoleringseffekt) = individer att bortser från komponenter som är 

gemensamma för alla val som presenteras vid en specifik beslutssituation vilket leder 

till inkonsekventa preferenser när samma val presenteras i olika former. 

 

 

Kahneman & Tversky (1992) presenterar en vidareutveckling på prospect theory som föreslår 

ytterligare intressanta implikationer och slutsatser om individers beslutsfattande under risk. 

Dessa slutsatser och implikationer presenteras i punktform nedan i enlighet med hur de 

presenteras av Kahneman & Tversky (2000) : 

 

• Framing effects: Inom rational choice theory är antagandet att individer alltid uppvisar 

samma preferenser till en specifik beslutssituation även om den formuleras på olika 

sätt (Arrow 1982). I motsats till detta antagande visar Tversky & Kahneman (1986) att 

det föreligger starka bevis för att hur en beslutssituation presenteras i fråga om vinster 

och förluster systematiskt skapar olika preferenser. 

• Nolinear effects: Enligt förväntad nyttoteori är ett riskfyllda prospects linjära när det 

kommer till utfallens sannolikhet. Allais (1953) visade att ovanstående antagande inte 

stämmer. Skillnaden mellan 99 % sannolikhet och 100 % sannolikhet har större 

påverkan på individers preferenser än skillnaden mellan 10 % sannolikhet och 11 % 

sannolikhet. Detta kopplas till tidigare nämnda Certainity effect som visar att individer 

överskattar säkra utfall relativt till troliga utfall. 

• Source dependence: Individers vilja att spela på ett osäkert event beror inte bara på 

graden av osäkerhet utan också på källan, d.v.s. eventets kontext. Heath & Tversky 

(1991) visade att individer ofta föredrar att spela på osäkra event där de innehar 

kompetens inom området snarare än att spela på event med en strukturerad chans. 
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Detta även om sannolikheten för vinst i det förstnämnda eventet är låg och det 

sistnämnda är hög. 

• Risk seeking: Individer tenderar att vara risksökande när de måste välja mellan en 

säker förlust och en substantiellt hög sannolik förlust. 

• Loss aversion: individer värderar en förlust uppskattningsvis dubbelt så högt som en 

vinst (Kahneman & Tversky 1984, 1991). Aversionen att förlora är starkare än viljan 

att vinna därför tenderar individer att välja det säkra alternativet när det rör sig om 

vinster och det osäkra alternativet när det rör sig om förluster. 

 

 

3.5 Information overload 

När premiepensionsspararen ställs inför beslutet att välja upp till fem olika fonder finns det 

nästa 800 fonder att välja mellan (Pensionsmyndigheten 2014:12). Den omfattande 

valmöjligheten som premiepensionssparare står inför kan beskrivas som att individen 

upplever en typ av information overload vilket innebär att hjärnan tar in mer information än 

vad den kan hantera och därför tenderar individen att ta sämre beslut än vad som annars hade 

tagits vid mindre informationsmängd (Speier et al, 1999). 

Att aktivt investera sin premiepension uppfattas som en komplicerad process av flertalet 

premiepensionssparare. Att välja ut ett fåtal fonder som ska ge trygghet och avkastning på 

premiepensionsspararens pengar är en ganska komplicerad process när det finns närmre 800 

olika fonder att välja mellan. Tversky & Shafir (1992) menar att ju mer komplicerad och 

överväldigande en beslutsprocess uppfattas desto större chans är det att beslutsfattaren blir 

inaktiv och undviker att ta beslut. Ovanstående teoretiska resonemang är tillämpbart på 

premiepensionsvalsprocessen. Många individer har mycket begränsad kunskap om fonder i 

allmänhet, och att då ställas inför ett fondval där man ska välja mellan 800 fonder som ska 

påverka sin framtida pension blir valet svårt för gemene man. Utvärderingar av 

pensionssystemet visar just detta. Palme & Sundén (2004) argumenterar för att svenska 

premiepensionssparare tenderar att vara passiva när de får för många fonder att välja mellan 

eftersom informationen uppfattas som överväldigande att hantera. Majoriteten av svenska 

passiva premiepensionssparare anser att de har för lite kunskap om fonder och 

pensionssystemet och avstår därför från att göra ett aktivt val (Hammarkvist 2005). 
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 Problematiken ligger i att 80 % av alla pensionssparare har en uppfattning av att det är svårt 

och krångligt att välja premiepensionsfonder (Ullerstam 2008). Informationen är en viktig 

faktor vid förståelsen av hur och varför premiepensionssparare placerar som de gör. Det är 

inte bara den administrativa informationen och mängden information om de 800 fonderna 

som avgör svenska pensionssparares placeringsbeslut. Tidigare studier har visat att placerare 

tenderar att välja att placera i finansiella instrument som är förankrade till placerarens 

hemland ( Bodie et al. 2005), (Coval & Moskowitz 1999). Att individer har en tendens att 

placera i finansiella instrument som är förankrade i hemlandet beror på att individer upplever 

en säkerhet och informationsmässiga fördelar (Engström & Westerberg 2003). Svenska 

premiepensionssparare tenderar således att placera i svenska fonder eftersom informationen är 

mer lättillgänglig och upplevs mer pålitlig än informationen om utländska fonder. 

 

 

3.6 Tidigare studier 
När en premiepensionssparare står inför valet av hur dennes premiepension ska förvaltas 

måste beslut tas gällande risk, fonder och fondförvaltare. Ur ett teoretiskt perspektiv går det 

att ge en beskrivning av hur det förväntas att dessa beslut tas av individen. Inom ekonomisk 

teori används ofta rational choice theory för att förklara individers beslutsfattande i 

ekonomiska situationer (Scott 2000). Det föreligger ett flertal studier och statistik som 

indikerar att svenska premiepensionssparare inte agerar enligt rational choice theory. Det är 

dock inte helt oväntat att empiri visar på att individer inte agerar enligt rational choice theory. 

Den klassiska ekonomiska teorin utgår från en idealbild av individen som på ett kalkylerbart 

sätt alltid agerar rationellt vilket verkliga individer sällan lever upp till (Scott 2000).  

 

Kritiker till rational choice theory menar att modellen är förenklad och för att förstå individers 

beslutsfattande i verkligheten måste flera faktorer beaktas. Exempelvis menar Kahneman & 

Tversky (1979) att individers referenspunkt och risksituation har avgörande betydelse för 

beslutsfattande och att rational choice theory ger en missvisande beskrivning av hur dessa två 

faktorer påverkar beslut. Rational choice theory beaktar inte den komplexitet och sociala 

förhållande som individer förhåller sig till när beslut ska tas. Därför är det inte heller sannolikt 

att förvänta sig att individer alltid agerar efter den teoretiska idealmodellen. Låt säga att det 

alltid kan förväntas att individer agerar utifrån rational choice theory då skulle statistik och 
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tidigare studier tala för att kontinuerligt aktivt placera sin premiepension jämfört med att 

enbart placera sin pension aktivt en gång. Ett logiskt antagande om preferenser är att varje 

rationell premiepensionssparares vill minst få tillbaka placerat belopp vid pension. Ur ett 

teoretiskt perspektiv består begränsningarna i informationsutbudet om de 800 olika fonderna. 

Ur ett empiriskt perspektiv består begränsningarna i att informationen är överväldigande och 

svårnavigerad och att premiepensionsspararna upplever det som svårt och krångligt att placera 

sin premiepension (Ullerstam 2008), (Hammarkvist 2005), (Palme & Sundén 2004).  

Enligt rational choice theory skulle premiepensionsspararen här kalkylera kostnader och 

möjlig vinst för att sedan ta ett investeringsbeslut som ger största möjliga nytta. Om målet är 

att få så hög avkastning som möjligt på investerat kapital visar informationen, i detta fall 

empiriska studier och statistik att störst möjlighet till att erhålla högst avkastning har de 

placerare som är kontinuerligt aktiva.(Dahlquist et al. 2011), (Hillier & Ross 2010), 

(Börjesson 2008), (Nilsson 2000).  

Trots att den ekonomiska teorin indikerar att de flesta individer borde kontinuerligt aktivt 

placera sin pension visar statistiken på att enbart hälften av de premiepensionssparare som 

gjorde ett aktivt val vid pensionsreformens inträde har gjort ett nytt aktivt val vid senare 

tillfälle (Pensionsmyndigheten 2014:13)  

Den ekonomiska teorin om rational choice och empiri visar sig motsägelsefulla vid en inblick 

i det svenska premiepensionssystemet. Det vi kan se är att rational choice theory inte kan 

förklara fullt ut varför svenska premiepensionssparare placerar som de gör. För att förstå 

individers beslutsfattande och för att kunna bygga upp ett relevant teoretiskt beslutsstöd 

behöver flera teorier om individuellt beslutsfattande lyftas fram. Det är inte enbart individens 

preferenser och tillgänglig information som avgör hur individen placerar på en fondmarknad. 

Tidigare forskning visar att ekonomisk rationalitet inte alltid är grunden till individers 

beslutsfattande. Exempelvis finns det studier som visar på att igenkänning är en avgörande 

faktor när individer ska placera på finansiella marknader (Huberman 2001). Det är mer troligt 

att en premiepensionssparare placerar i en fond som denne känner igen. 

Premiepensionssparare som inte vanligtvis placerar på fondmarknaden har troligtvis en låg 

igenkänning bland de fonder som finns att välja mellan och tar därför med högre sannolikhet 

ett passivt beslut. Individen upplever en säkerhet när de känner igen vissa fonder och med 

minskad osäkerhet underlättas det aktiva valet för individen (Engström & Westerberg 2003).  

När individer upplever osäkerhet påverkas investeringsbeslutet. När Premiepensionssparare 

upplever att det råder osäkerhet tenderar de att uppfatta standardvalet Ap7 Såfa som ett 
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investeringsråd och avstår därmed från att vara aktiva (Madrian & Shea 2001). Den största 

motsättningen handlar inte om aktivt placerande kontra passivt placerare, utan snarare om att 

aktivt kontinuerligt placera kontra aktiv placering som följs av passivitet. Statistik visar att 

under de senaste åren har de som enbart gjort ett aktivt en gång erhållit 0,4 % avkastning på 

premiepensionen jämfört med de premiepensionssparare som aktivt kontinuerligt placerade, 

vilka erhöll 2 % avkastning på premiepensionen.  

En av anledningarna till att vissa individer gör ett inledande aktivt val för att sedan vara 

passiva kan förklaras av igenkänningsfaktorn som presenteras av (Huberman 2001). 

Igenkänningsfaktorn indikerar att premiepensionssparare som har en viss kunskap om 

fondmarknaden gör ett aktivt val i början på grund av igenkänning och sedan behåller samma 

fonder på grund av igenkänning och en känsla av säkerhet (Huberman 2001). Att individer 

som placerat aktivt en gång och sedan agerar passivt kan också förklaras av den 

beslutsteoretiska hypotesen att individer tenderar att följa minsta motståndets lag. Individer 

har en tendens att fatta passiva beslut eftersom de ofta är enklare än att fatta aktiva beslut 

(Choi et al. 2002). 

 Ovanstående teori indikerar att en premiepensionssparare har en tendens att placera i fonder 

den känner igen i kombination med en tendens att för bekvämlighetens skull undvika 

ansträngning genom att placera om redan befintlig investering. Ur detta perspektiv på 

beslutsfattande ges en viss förståelse till att empirin visar att svenska premiepensionssparare 

inte agerar enligt rational choice theory. Desto högre grad av igenkänning och upplevd 

säkerhet desto större möjlighet är det att individer är aktiva när det kommer till finansiella 

placeringar (Huberman 2001). Igenkänningen är således en viktig faktor vid förståelse för 

individers investeringsbeslut och det finns studier som indikerar att vissa individuella faktorer 

påverkar graden av igenkänning mer än andra. Sannolikheten för igenkänning och aktivt 

placerande ökar desto mer förmögen, välutbildad och välavlönad individen är. Individer som 

investerar i privat pensionssparande och i sitt arbete och kommer i kontakt med finansiella 

marknader tenderar också att erhålla högre grad av igenkänning och placera aktivt (Engström 

& Westerberg 2003). Det går även att utläsa skillnader i aktivitet mellan olika sociala grupper. 

När det gäller premiepensionen är kvinnor, yngre personer, gifta personer och utlandsfödda 

mer aktiva premiepensionssparare än män, äldre personer, ogifta personer och utlandsfödda 

svenskar (Engström & Westerberg 2003). 
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4. Metod.  
I detta kapitel beskrivs population och urval och hur insamling av data genomfördes Sedan 

beskrivs enkäten och dess uppbyggnad, samt de pilotstudier som låg till grund för enkäten. 

Vidare redogörs studiens bortfall och svarsfrekvens. Avslutningsvis diskuteras metoden i ett 

metodkritiskt resonemang. 

  

 

4.1 Urval 
Studiens population omfattar alla svenska medborgare som är berättigade till premiepension 

och som antingen har gjort ett aktivt val av placering eller som valt den passiva statliga 

premiepensionsformen. Totalt omfattar populationen 6.6 miljoner svenskar 

(Pensionsmyndigheten 2014:11). Urvalet baseras på ett stickprov där 167 personer 

representerar populationen.  

Urvalet i denna studie kan liknas vid vad SCB (2008) definierar som ett balanserat urval. 

Vilket har till funktion att studien kompenserade för ett icke-sannolikt urval genom att 

jämföra respondenterna med statistik. Jämförelsen görs i syfte att kontrollera att de individer 

som ingår i urvalet visar på liknande spridning som populationen. 

I undersökningen tillfrågades 167 personer att delta, varav 128 stycken valde att besvara 

enkäten och 39 valde att tacka nej eller lämnade in en inkorrekt besvarad enkät. Urvalet av 

respondenter skedde genom att tre olika områden i Stockholm valdes ut där 

enkätundersökningen genomfördes. Dessa områden var Skärholmens centrum, Mälarhöjdens 

centrum samt vid tunnelbanestationen vid Gärdet. Syftet med valet av områden var att öka 

möjligheten att få in svar från olika sociala grupper och för att få en spridning av 

respondenterna. Insamlingen på respektive område genomfördes genom att kontakt togs med 

förbipasserande. Enkäten lämnades till förvärvsarbetande personer över 20 år. Det fanns två 

möjligheter att besvara enkäten, antingen genom ifyllande på plats, eller så har möjlighet getts 

att skicka svaren i efterhand som en webbenkät. 

Utdelning och insamling av enkäter skedde mellan klockan 14.30 – 18.00 vid de tre platserna. 

Förbipasserade stannades och tillfrågades om de vill medverka i en studie om val av 

premiepensionsform. Insamlingen skedde måndagen 14:e april i Skärholmen, tisdagen 15:e 
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april i Mälarhöjden och onsdagen 16:e april på Gärdet i Stockholm. Antalet respondenter 

fördelades relativt lika mellan de olika områdena. Skärholmen 43 enkäter, Mälarhöjden 49 

enkäter och Gärdet 36 respondenter som fyllt i pappersenkäten. Fördelningen av enkätbortfall 

var 13 i Skärholmen, 6 i Mälarhöjden, samt 11 vid Gärdet.  Bortfallet av webbenkäter går ej 

att spåra till respektive utdelningsområde då de var anonyma. 

 

 
4.2 Enkätstudie   
Studien är kvantitativ och i form av enkätundersökning där frågorna är utformade i likhet med 

ett antal problemfrågor i prospect theory. Att efterlikna ursprungsutförandet i prospect theory 

ansåg vi som det grundläggande steget i undersökningen för att på ett enkelt sätt kunna 

jämföra studiens resultat med resultaten som presenteras i prospect theory.   

 

Enkäten är som ett formulär med frågor som används i syfte att samla information för att få en 

ökad förståelse av respondenterna beslutsfattande. Enkätundersökningar kan designas att anta 

olika funktioner och utformningar, beroende på hur frågorna utformas kan enkätsvaren 

resultera i ett antingen kvalitativ eller kvantitativt resultat och mätdata (Trost 2012). 

Undersökningen har en deduktiv ansats som i regel följs av kvantitativa undersökningar i 

form av enkätstudier (Bryman 2008). 

 

 Resultatet kommer att analyseras och utformas till vad Trost (2012) kallar en blandform, som 

likt de flesta beteendevetenskapliga kvantitativa undersökningarna som har en analyserande 

slutsats utifrån primärdata. Enkätstrukturturen valdes för att kunna samla information från en 

större mängd respondenter än vad som hade varit möjligt genom intervjuer. Därtill är enkäter 

billigare att arrangera och enklare att administrera och sammanställa (Bryman 2008).  

 

Enkätundersökningar innehar generellt en problematik med bortfall av respondenter, där 

komplexiteten, tidsåtgång, otydliga instruktioner, öppna eller stängda frågor kan påverka 

svarsfrekvensen. Ett bortfall av respondenter kan bilda en skevhet i resultatet om enbart en 

viss kategori av respondenter inom en målpopulation besvarar enkäterna (Bryman 2008). För 

att öka kvalitén på enkäten genomfördes två pilotstudier för få inblick i hur respondenterna 

reagerade på enkäten. Detta bidrog till omformulering av vissa frågor och gav information om 
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tidsåtgång och en ökad förståelse för respondenternas uppfattning av enkäten. Deltagandet i 

undersökningen har varit helt frivilligt och respondenterna har haft möjlighet att avbryta 

ifyllandet av enkäten, vilket beräknades som bortfall i sammanräkningen.  

 
  
4.2.1 Enkätutformning och frågor  
Enkäten har utformats till en pappersenkät samt en webb-enkät. Den primära källan till 

undersökningen har varit pappersenkäter. De respondenter som visat intresse att delta i 

undersökningen men inte haft möjlighet att besvara enkäten på plats har i stället fått möjlighet 

att besvara enkäten vid annat tillfälle via en webb-browser. Enkäternas uppbyggnad och 

frågor har varit exakt lika i både pappersform och webbform med undantag av att de som fyllt 

i enkäten via webb enbart kunde se en del i taget. Den skillnaden uppkom då vi länkade 

vidare respondenterna till de frågor som passade deras tidigare svar. Motsvarande för enkäten 

i pappersform var att vi inom parantes skrev hoppa över fråga 5-9 respektive 10-14 beroende 

på svar i fråga 4. Förändringen i webbenkäten framkom genom önskemål från pilotstudien, 

där det framkom att testrespondenter besvarat enkäten felaktigt.  

 

Enkätens utformning har bestått av ett försättsblad med tydlig information om enkätens syfte 

samt information om undersökningen. Vidare gavs information om anonymitet samt en 

ungefärlig tid att besvara enkäten. Enkäten bestod av tre delar, med olika upplägg och 

konstruktion. Uppdelningen av enkäterna har underlättat kodning och respondenterna har fått 

en mer lättbegriplig översikt och förståelse för upplägget. Första delen har bestått av ett 

informativt avsnitt innehållande grundläggande information om pensionssystemet samt en 

kortare instruktion om hur enkäten ska besvaras. Syftet med det informativa avsnittet var att 

ge samtliga respondenter grundläggande information om ämnet som enkäten behandlat. Del 

två har utformats för att vid analysen undersöka eventuella samband, mellan passivitet och 

respondentens ålder, yrke, inkomst, kunskapsnivå och intresse. Enkätfrågorna har utformats 

med slutna faktafrågor om individen, där respondenten har fått göra en självskattning utifrån 

de intervall som angivits. Inställningen till och kunskap om premiepension har utformats som 

attitydfrågor, där det funnits olika alternativ att välja på som beskrivet deras val av 

premiepensionssparande (Bryman 2008). Del tre i enkätundersökningen innehåller slutna 

frågor med olika hypotetiska pensionsavkastningsalternativ, enligt uträkningar baserade på 

prospect theory.   
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4.3 Pilotstudie 
För att öka kvalitén på undersökningen utfördes två förberedande pilotstudier. Syftet och 

funktionen var att i en mindre skala pröva undersökningen, för att kunna korrigera innan 

färdigställandet av den slutgiltiga enkäten (Olsson 2007). Pilotundersökning var ett 

hjälpmedel att öka förståelsen och korrigera frågor och syftningsfel, då det inte gick att hjälpa 

respondenten vid undersökningstillfället. Pilotstudierna bidrog även till utvecklandet av 

följdfrågor där vi uppfattade att det fanns mer intressant information att hämta för analys av 

material.  

 

vid utformandet av pilotenkäterna tillfrågades 11 personer i vår bekantskap att besvara 

enkäterna, för att ge oss mera kunskap om utformningen. Anledningen till att vi skickade den 

till bekanta var för att kunna ställa frågor och föra en dialog kring deras upplevelse av 

ifyllandet av enkäten. Ett flertal av respondenterna besvarade de olika enkäterna flera gånger 

allt eftersom de korrigerades kontinuerligt och fick påpeka felaktigheter tills de ansåg att 

enkäten var genomförbar.  

 

Första pilotstudien fokuserade på innehållet i enkäten, vilka delar som gav användbar 

information, var lätta att förstå och vilka delar som behövdes tas bort. I pilotstudie två låg ett 

fokus på utformningen av enkäten, webb-enkätens funktion, samt frågebatteriet. Frågorna 

förbättrades och förenklades i syfte att skapa ett bättre flöde i enkäten för att undvika bortfall. 

Med pilotstudierna som grund formulerades ett slutgiltigt enkätformulär som använts vid 

undersökningen.  

 

 

4.4 Bortfallsanalys 

Bortfallsanalysen görs i syfte att jämföra urvalet med populationen som undersökningen riktar 

sig till (Trost 2012). Generellt kan en undersöknings bortfallsanalys delas upp i två delar, 

externt bortfall och internt bortfall (Olsson & Sörensen 2007). Internt bortfall uppkommer när 

respondenter avbryter ifyllandet av enkäten efter att den påbörjats, vilket vi aktivt försökt 

minska genom att få en förståelse genom pilotstudierna för vilken tidsåtgång och 

informationsmängd respondenterna är villiga att avvara. Externt bortfall innebär att en person 

innan testets början avböjer att delta i processen.  Anteckningar fördes löpande om 

respondenterna avböjde eller medverkade i undersökningen när enkäterna delade ut i 
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pappersform. Till utdelningen av länkar till webb-enkäterna användes en numrering för att få 

varje utdelad länk unik. Detta medförde att det var enkelt att mäta antalet utlämnade länkar 

gentemot svarade via webb-enkät. I webbenkäten gavs möjligheten för de respondenter som 

öppnat länken men bestämt sig för att inte fylla i enkäten att tacka nej genom att fylla i första 

frågan ”har tyvärr ej möjlighet att delta i undersökningen”, samt avbryta efter påbörjat 

ifyllande. 

Undersökningens bortfall har består av respondenter som avböjt att besvara enkäten efter ha 

erhållit information och respondenter som valt att svara på pappersenkäten men inte fyllt i den 

på ett korrekt sätt. Formerna har varit att de kryssat för flera svarsalternativ under samma 

fråga samt att de inte svarat på alla frågor. Det har inte varit möjligt att följa upp svaren 

eftersom de svarande är anonyma. Bortfallet rör även de som skickat in webbsvar att de inte 

vill delta i undersökningen. Den tredje grupp som ingår i undersökningens bortfall är de 

svarande som inte ingår i målpopulationen, det vill säga de som är yngre är 20 år. Totalt antal 

bortfall var 17 stycken.  

Tabell	  1:	  Redovisning	  av	  undersökningens	  svarsfrekvens	   	  

	  	  
Antal 
respondenter  

Antal besvarade 
enkäter 

Internt 
bortfall 

Externt 
bortfall 

Webenkäter	   11 7 4 0 
Pappersenkäter	   156	   121	   30	   5	  
Samtliga	  
respondenter	   167 128 34 5 

 

4.4.1 Svarsprocent 
Svarsprocenten visar på antalet användbara enkäter i relation till det totala antalet enkäter som 

delats ut. Detta för att få en uppfattning av antalet besvarande respondenter i relation till de 

respondenter som tagit emot enkäten, men som sedan avböjt att fylla i enkäten eller inte fyllt i 

den på ett korrekt sätt. Uträkning har genomförts genom att dividera antalet användbara 

enkäter i förhållande till det totala antalet utskickade enkäter. Undersökningen har valt att 

beräkna andelen rätt svar genom vanlig procentuträkning, som tidigare återfinns i tidigare 

studier (Bryman 2008). Formeln för denna uträkning är (antalet användbara enkäter /  (totala 

urvalet) * 100 = Svarsprocenten 

Resultatet av studien svarsprocent blev 76.6 % ((128 / (167))*100).  

 

För att ge en indikation på svarsprocentens tillämpbarhet har vi använt oss av Magiones 
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svarsfrekvenstabell (Bryman 2008). Den visar en kategorisering över besvarade enkäter i 

procentintervall. Studiens svarsprocent resulterade i att 76,6% av respondenterna besvarade 

enkäten, vilket kategoriseras som bra enligt Magiones tabell. 

 

Tabell	  2:	  Magiones	  svarsprocent	  kategorisering	  

Procent 
Kategorisering av 
svarsprocent 

Över	  85%	   Utmärkt	  
70	  -‐	  85	  %	   Bra	  
60	  -‐	  70	  %	   Acceptabelt	  
50	  -‐	  60	  %	   Knappt	  godkännt	  
	  <	  	  	  	  50	  %	   Oacceptabelt	  

 

 

4.4.2 Frekvensfördelning av respondenter 
Innan bearbetningen av studiens primärdata är det lämpligt att genomföra en bortfallsanalys 

om inte svarsfrekvensen är mycket hög (Trost 2012). Då undersökningens svarsfrekvens var 

76,6 % klassas den som bra men kan inte likställas med mycket hög vilket bör ligga över 

Utmärktgränsen. Detta medförde ytterligare granskning av respondenterna och deras 

enkätsvar. Granskningen skedde i form av en sammanställning av fördelningen av 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och inkomst samt en uppmätning av fördelningen av aktivt 

sparande gentemot passivt sparande. Nedan redovisas undersökningens primärdata i 

diagramform. Granskningen genomfördes för att kvalitetssäkra resultatet.  

Könsfördelningen i undersökningen var 62 % män och 38 % kvinnor. Åldersfördelningen var 

enligt följande, 29 % mellan 20 – 30 år, 26 % mellan 31-40 år, 21 % mellan 41 – 50 år, 20 % 

mellan 51 – 60 år och 5 % över 60 år. Det sistnämnda intervallet är litet då vissa 

respondenterna över 60 år inte tillhör det nya premiepensionssystemet 
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Tabell	  3:	  Åldersfördelning	  mellan	  könen	  

 

Kön   Ålder Total 

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 60 + 

 
Kvinna 13 14 11 9 2 49 

Man 24 19 16 16 4 79 

Total 37 33 27 25 6 128 

 

Relationen mellan aktiva och passiva i denna undersökning var 40 % aktiva sparare och 60 % 

passiva. Pensionsmyndighetens statistik visar att premiepensionssparare som placerat sitt 

kapital utanför AP7-Såfa uppgår till 65 % (Pensionsmyndigheten 2014:11). Det finns en 

markant skillnad mellan vad som framkommit i denna studie vad gäller aktiva och passiva 

sparare i förhållande till Pensionsmyndighetens resultat. Detta kan delvis förklaras av att det 

är en hög andel yngre respondenter som inte gjort ett aktivt val i denna undersökning. 

Statistisk visar på att 1 % av nya premiepensionssparare använder sig av aktivt sparande, 

varav de nya premiepensionsspararna har en genomsnittlig ålder på 25,25 år 

(Pensionsmyndigheten 2014:11) 

 

Tabell	  4:	  Antal	  aktivt	  gentemot	  passiva	  premiepensionssparare	  

och	  deras	  årsinkomst	  

 

Placeringsalternativ 

 

Årsinkomst Totalt 

<100 000 100 000 - 

250 000 

250 000 - 

400 000 

 400 000 -            

600 000 

600 000 < 

 

Placerar aktivt 1 7 24 11 8 51 

Placerar via 

AP7 
12 25 30 5 5 77 

Total 13 32 54 16 13 128 
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4.5 Databearbetning 

Databearbetningen och kodningen av enkäten genomfördes med hjälp av Google docs där 

varje respondent kodades med en unik siffra. För pappersenkäterna lades manuellt in i Google 

docs, för att få en gemensam plattform där samtlig data blev insamlad. Enkätsystemet Google 

möjliggjorde kontinuerlig tillgång till besvarade enkäter som gav en direkt hänvisning till hur 

resultatet förändrades under processen och en indelning av de olika respondenterna i olika 

grupper.  

För att sammanställa primärdata samt ge möjligheter till egna sammanställningar har 

statistikprogrammet SPSS använts. Programmet har förenklat uträkningarna av resultatet. 

SPSS har också underlättat att senare kunna göra korstabeller, för att öka överskådligheten 

samt kunna jämföra svaren.  
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4.5 Metodkritik 

 

4.5.1 Enkäten 
Enkäter kan formuleras och konstrueras på en mängd olika sätt.  Den enkät som använts i 

denna studie har formulerats utifrån resultatet från två olika pilotundersökningar som 

genomförts. Anpassningar och justeringar har gjorts för att överensstämma med syftet med 

undersökningen. Då enkäten rör ett ämne som en stor del av respondenterna saknar kunskap 

om kan det går det att ifrågasätta om enkäten skulle använt sig av en mera grundlig och 

detaljrik information i introduktionen av enkäten. 

Frågorna i enkäten berör ett ämne som en stor del av respondenterna har en begränsad 

kunskap om. Detta medför att information presenteras och frågorna formulerats är på ett så 

enkelt, lättförståeligt och lättläst sätt som möjligt. Efter att studien är genomförd går det att 

utläsa att ännu mer information hade kunnat bidra till ökad förståelse hos respondenterna och 

vissa av frågorna kunde formulerats annorlunda. 

 Liknande problematik kan diskuteras kring information i del tre som rör frågan om 

sannolikheter. Denna information togs bort under pilotstudie-stadiet eftersom sannolikheterna 

var intressanta för analysen men inte för pilot-respondenterna.  

Redovisningen av fråga 11, 13 och 15 från enkäten kommer ej att behandlas då de enbart är 

förstärkningar av övriga frågor. Dessa frågor fanns initialt för att stärka huvudfrågorna men 

efter att resultatet var sammanställt gjordes en bedömning att frågorna 11, 13 och inte fyllde 

någon bidragande funktion för analysen. De kommer därmed inte tolkas eller redovisas. En 

tydlig nackdel med att ha med överflödiga frågor i enkäten är att de bidrar till att enkäten 

upplevs som för lång och därmed gör att respondenterna tappar fokus eller väljer att inte 

fullfölja enkäten.  

 

 

4.5.2 Komplexitet 
Det finns en komplexitet i utformandet av frågeställningar i enkäten. Komplexiteten kan 

baseras på begränsad kunskap hos respondenterna, samt att frågor kopplade till premiepension 

kan uppfattas som ointressant. Detta kan leda till ett bristande engagemang att svara på frågor 
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kopplade till premiepension. Under uppbyggnadsfasen testades undersökningen och vilken 

information som skulle ges i inledningen. Vi var intresserade av vilken typ av information 

som fångar intresset frågeställningen. Erfarenhet visar på att inledningen inte får vara alltför 

omfattande. Informationen måste vara tydlig och begriplig och syftet måste klart framgå. Det 

finns en komplexitet att få med all denna information i en kort inledning. Samtidigt är 

grundinformationen viktig för att respondenten ska svara på ett korrekt sätt. Svarsfrekvensen 

kan också ha påverkats av att studien sker inom området beslutspsykologi utan att en mera 

utförlig beskrivning av detta angivits i introduktionen i enkäten. Det kan ha påverkat att 

metoden kan ha upplevts som diffus för respondenten och leda till bristande engagemang.  

 

 

4.5.3 Urval/Bortfall 
Studiens urval är baserat på ett icke-sannolikhetsurval. Det har medfört att det blir svårare att 

kontrollera eventuella urvalsfel. Vi har därför korrigerat primärdata i olika kodningar för att 

inte bilda skevheter av respondenternas åldrar och inkomst. Dock kvarstår att stickprovet 

förblir enbart ett litet test procentuellt till den stora målpopulationen. Då testets stickprov 

enbart baseras på tre områden inom Stockholms kan differenser finnas i andra geografiska 

områden av Sverige. Det finns en stor begränsning i underlaget eftersom enkäten endast är 

riktad till Stockholm och underlaget är stadsbor. Vi har genom valet av orter försökt att få en 

större bredd i underlaget och kategoriseringen har varit socioekonomiskt. 

 

 

4.5.4 Respondenterna 

Metodens resultat kan påverkas utifrån yttre situationer. Befinner sig respondenten i en 

ekonomisk harmoni finns det mindre incitament att utsätta sig för stora risker (Kahneman & 

Tversky 1979). Motsatt om respondenten tidigare utsatts för förluster eller nederlag finns 

således en större acceptans för risktagande. Respondenternas ekonomiska situation kan s 

påverka hur de svarar vid svarstillfället vilket kan medföra att resultatet i vissa fall blir 

missvisande. 
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5. Resultat av enkät 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från enkäten. Resultaten delas upp i två delar likt 
enkäten, första delen med fokus på respondenterna, den andra på deras svar på frågorna som 
är kopplade till prospect theory. Information och fördelning av kön, ålder och inkomst finns 
under avsnittet bortfall och svarsfrekvens i metodavsnittet. 
 

5.1 Passiva respondenters svar 
Av den andel respondenter som premiepensionsspar genom AP7 Såfa visar enkätresultatet att 

de dels anser sig ha för lite kunskap om fonder, men även ett bristande intresse. För att göra 

ett aktivt val anser 48 % att en ökad information krävs gällande fonder och 

premiepensionssystemet. 14 % vill ha ett fondalternativ/beslutsstöd som är anpassat till deras 

efter individuella preferenser.  

 

Tabell	  5:	  Främsta	  skälet	  till	  att	  de	  passiva	  respondenterna	  

har	  valt	  AP7-‐Såfa	  

	  

 Frequency Percent  

 

Jag anser att jag har för lite kunskap om fonder 41 32,0  

Det finns för många fonder att välja mellan 39 30,5  

Jag är inte intresserad  19 14,8  

Jag tror att statens fondförvaltning AP7-såfa ger mig minst lika 

bra avkastning som om jag hade placerat själv 
24 18,8 

 

Annat skäl 5 3,9  

Total 128 100,0  

 

Tabell	  6:Vad	  som	  kan	  få	  de	  passiva	  pensionsspararna	  att	  göra	  

ett	  aktivt	  val	  

 

 Frequency Percent 

 

Bättre information om fonderna 28 21,9 

Bättre information om premiepensionssystemet 34 26,6 

Ett mindre urval av fonder 19 14,8 
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Fonder/Fondgrupper som kan anpassas till er individuella 

preferenser 
18 14,1 

Inget av alternativen, nöjd med statens AP7-Såfa fond 29 22,7 

Total 128 100,0 

5.2 Enkätsvar på frågor som är baserade på prospect theory 
Vi redovisar i denna del den procentuella fördelningen av respondenternas svar och samt de 

resultat som presenteras i prospect theory av Kahneman & Tversky (1979), samt en 

frekvenstabell för varje fråga. Svaren från aktiva och passiva sparare har delats upp i 

frekvenstabellen för att åskådliggöra de olika svaren. Analys av data sker i nästa kapitel. 
 

 

Fråga 10, Skulle du välja att premiepensionsportföljens avkastning efter 1 år ökade med  

A: 2500 kr till en sannolikhet på 33 %, 2400 kr till en sannolikhet på 66 % och 0 kronor till 

en sannolikhet på 1 % 

B: 2400 kr med sannolikhet på 1 = 100 % 

 

Vår studie gav resultatet av svarsalternativ A: fick 22,7 % och alternativ B: fick 

77,3 % av respondenternas svar. Kahneman & Tverskys (1979) studie gav 

resultatet att svarsalternativ A: fick 18 % och alternativ B: fick 82 % av 

respondenternas svar. 

 
Fråga 10 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiv sparare, alternativ A 16 12,5 

Aktiv sparare, alternativ B 35 27,3 

Passiv sparare, alternativ A 13 10,2 

Passiv sparare, alternativ B 64 50 

Total 128 100,0 
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Fråga 12, Skulle du välja att premiepensionsportföljens avkastning efter 1år ökade med 

A: Få en avkastning på 4000 kr med sannolikhet 80 %.  

B: Få en avkastning på 3000 kr med sannolikhet 100 % 

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A: fick 18 % och alternativ B: fick 

82 % av respondenternas svar. Kahneman & Tverskys (1979) studie gav 

resultatet att svarsalternativ A fick 20 % och alternativ B fick 80 % av 

respondenternas svar. 

Fråga12 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 13 10,2 

Aktiva sparare, alternativ B 38 29,7 

Passiva sparare, alternativ A 10 7,8 

Passiva sparare, alternativ B 67 52,3 

Total 128 100,0 

 

 

Fråga 12B, om du måste välja ett av följande alternativ, vilket väljer du? 

A: En förlust på 4000 kr med sannolikhet 80 % 

B: En Förlust på 3000 kr med sannolikhet 100 %  

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A: fick 85,1 % och alternativ B: fick 

14,9 % av svaren. Kahneman & Tverskys (1979)  studie gav resultatet att 

svarsalternativ A fick 92 % och alternativ B fick 8 % av respondenternas svar. 

Fråga 12b 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 41 32,0 

Aktiva sparare, alternativ B 10 7,8 

Passiva sparare, alternativ A 68 53,1 

Passiva sparare, alternativ B 9 7,1 

Total 128 100,0 
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Fråga 14, Skulle du välja att premiepensionsportföljens avkastning efter 1år ökade med? 

A: Få en avkastning på 4000 kr med sannolikhet 20 % 

B: Få en avkastning på 3000 kr med sannolikhet 25 % 

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A: fick 71,9 % och alternativ B: fick 

28,1 % av respondenternas svar. Kahneman & Tverskys (1979)  studie gav 

resultatet att svarsalternativ A: fick 65 % och alternativ B: fick 35 % av 

respondenternas svar. 

Fråga 14 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 34 26,6 

Aktiva sparare, alternativ B 17 13,3 

Passiva sparare, alternativ A 58 45,3 

Passiva sparare, alternativ B 19 14,8 

Total 128 100,0 

 

 

Fråga 14B, Om du måste välja ett av följande alternativ, vilket väljer du? 

A: En förlust på 4000 kr med sannolikhet 20 % 

B: En förlust på 3000 kr med sannolikhet 25 % 

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A: fick 38,3 % och alternativ B: fick 

61,7 % av svaren. Kahneman & Tverskys (1979)  studie gav resultatet att 

svarsalternativ A: fick 42 % och alternativ B: fick 58 % av respondenternas 

svar. 

Fråga 14b 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 26 20,3 

Aktiva sparare, alternativ B 25 19,5 

Passiva sparare, alternativ A 23 18,0 

Passiva sparare, alternativ B 54 42,2 
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Total 128 100,0 

 

 

Fråga 16, Skulle du välja att premiepensionsportföljens avkastning efter 1år ökade med? 

A: 6000 kr med sannolikhet 45 %, 0 kr med sannolikhet 55 % 

B: 3000 kr med sannolikhet 90 %, 0 kr med sannolikhet 10 % 

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A fick 18,8 % och alternativ B fick 

81,2 % av svaren. Kahneman & Tverskys (1979)  studie gav resultatet att 

svarsalternativ A: fick 14 % och alternativ B: fick 86 % av respondenternas 

svar. 

Fråga 16 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 11 8,6 

Aktiva sparare, alternativ B 40 31,2 

Passiva sparare, alternativ A 13 10,2 

Passiva sparare, alternativ B 64 50 

Total 128 100,0 

 
 

Fråga 17, Skulle du välja att premiepensionsportföljens avkastning efter 1år ökade med? 
A: 6000 kr med sannolikhet 10 %, 0 kr med sannolikhet 90% 
B: 3000 kr med sannolikhet 20 %, 0 kr med sannolikhet 80 % 

 

Vår studie gav resultatet att svarsalternativ A fick 79,7  % och alternativ B fick 

20,3 % av respondenternas svar. Kahneman & Tverskys (1979) studie gav 

resultatet att svarsalternativ A fick 73 % och alternativ B fick 27 % av 

respondenternas svar. 

 
Fråga 17 

 Frequency Percent 

Valid 

Aktiva sparare, alternativ A 43 33,6 

Aktiva sparare, alternativ B 8 6,2 

Passiva sparare, alternativ A 59 46,1 
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Passiva sparare, alternativ B 18 14,1 

Total 128 100,0 
 

6. Analys 
Inledningsvis kommer en analys göras av resultaten som enbart berör de respondenter som 

gjort ett passivt val. Denna del av analysen syftar till att finna samband mellan tidigare 

studier, beslutteorier och svenska premiepensionssparares beslutsfattande för att öka 

förståelsen varför en stor andel gör ett passivt val. Vidare görs en jämförelse mellan aktiva 

och passiva premiepensionssparare baserat på individuella kategoriseringar i syfte att utläsa 

eventuella skillnader mellan aktiv och passiva. Avslutningsvis presenteras en jämförande 

analys med prospect theory för att utläsa hur premiepensionssparare tar beslut och om det 

finns någon skillnad mellan passiva och aktiva premiepensionssparandes ekonomiska 

beslutsfattande. 

 

När undersökningen genomfördes fick de passiva respondenterna frågan om vad som var 

anledningen till att de gjort ett passivt val av sin premiepension. Den främsta anledningen till 

passivitet, vilket uppgavs av 32 % passiva premiepensionssparare var att de anser att de har 

för lite kunskap om fonder. Resultaten ligger i linje med tidigare utvärderingar som påvisat 

liknande resultat (Hammarkvist 2005). Detta stärker indikationer om att 

premiepensionssystemet anses som krångligt vilket Ullerstam (2008) påvisar och att ett 

beslutsstöd bör utformas som hjälper pensionssparare att överbrygga kunskapsluckor 

(Hammarkvist 2005).  

En nästan lika stor andel av respondenterna (30,5 %) uppgav att den stora mängden fonder var 

den främsta anledningen till att de gjorde ett passivt val. Resultaten visar tydligt att 

kunskapsbrist i kombination med informationsöverflöd är de starkaste faktorerna till passivt 

val vilket kan kopplas till information overload. De premiepensionssparare som besvarat 

undersökningen visar tydligt att de upplever den typ av information overload som beskrivs av 

(Speier et al, 1999). Eftersom informationen och valmöjligheten är överväldigande i 

kombination med att kunskapen om fonderna är svår att ta till sig tenderar 

premiepensionssparare att ta passiva investeringsbeslut vilket bidrar till lägre avkastning i 

snitt än aktiva vilket är bevisat av tidigare studier (Alltomspara 2014), (Börjesson (2008), 

(Dahlquist et al. 2011), (Hillier & Ross 2010), (Nilsson (2000). Resultaten indikerar också att 
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desto mer komplicerad och överväldigande en beslutsprocess uppfattas desto större chans är 

det att beslutsfattaren blir inaktiv och undviker att ta beslut vilket ligger i linje med teorin 

information overload (Tversky & Shafir 1992). Resultaten stödjer även studier som visar att 

individer tenderar att följa minsta motståndets lag vilket gör att individer har en tendens att 

fatta passiva beslut eftersom det ofta är enklare än att fatta aktiva beslut (Choi et al 2002). 

Vid en analys av hur ett beslutstöd kan utformas för att få fler premiepensionssparare att bli 

aktiva visar undersökningens resultat att majoriteten av respondenterna anser att bättre 

information om både fonder och premiepensionssystemet skulle kunna bidra till att de gjorde 

ett aktivt val i stället för ett passivt val. Även dessa resultat bekräftar tidigare studier som visat 

att kvaliteten snarare än mängden information är viktigt för att investerare ska kunna fatta 

rationella investeringsbeslut (Tversky & Shafir 1992). 

 

 

6.1 Skillnader mellan aktiva och passiva investerare baserat på 

inkomst och ålder 
I detta avsnitt görs analys av skillnaderna mellan aktiva och passiva placerare. 

Respondenterna kategoriseras efter inkomst och ålder. Sedan görs en analys av vilka individer 

i varje kategori som är aktiva respektive passiva i syfte att urskilja skillnader mellan aktiva 

och passiva investerare. 

 

 

6.1.1 Inkomst 
Den mest jämna fördelningen mellan aktivt förvaltande och passivt förvaltande går att utläsa 

hos de respondenter som har högst inkomst inom parametrar för undersökningen. Bland 

individer med en inkomst mellan 400 000 – 600 000 kr var 69 % aktiva. Bland individer med 

en inkomst över 600 000 kr var ca 62 % aktiva. Detta går att jämföra med den största gruppen 

respondenter med en inkomst mellan 250 000 – 400 000 kr, i denna grupp gjorde enbart ca 44 

% ett aktivt val av sin premiepension. Undersökningen visar att det går att göra tolkningar om 

samband mellan inkomst och valet mellan att vara aktiv och passiv.  

Undersökningen visar att ju lägre inkomst en individ har desto större tendens finns det att göra 

ett passivt premiepensionsval. Resultaten är förenliga med resultat från tidigare studier som 
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menar att igenkänning är en avgörande faktor för hur individer investerar. 

Premiepensionssparare som inte vanligtvis placerar på fondmarknaden har troligtvis en låg 

igenkänning bland de fonder som finns att välja mellan och tar därför med högre sannolikhet 

ett passivt beslut. Individen upplever en säkerhet när de känner igen vissa fonder och med 

minskad osäkerhet underlättas det aktiva valet för individen (Engström & Westerberg 2003). 

Individer med högre inkomst tenderar i större utsträckning investera i privat 

pensionssparande, och i sitt arbete och komma i kontakt med finansiella marknader. Dessa 

individer tenderar också att erhålla högre grad av igenkänning och placera aktivt (Engström & 

Westerberg 2003). 

Resultaten som visar att de med högre inkomst tenderar att vara mer aktiva än de med lägre 

inkomst, indikerar också på problemen som kan uppstå när transaktionskostnader upplevs 

höga vid aktiv placering (Palme & Sundén 2004). En förklaring till att individer med lägre 

inkomst tenderar att vara passiva kan vara att de inte upplever sig ha råd med de kostnader 

som uppstår vid aktiv förvaltning. Detta samtidigt som individer med högre inkomst har råd 

att ta större risker i början av en investering och betala mer för en långsiktig vinst. 

Ovanstående förklaring är förenlig med Samuelsson & Zeckhauser (1988) resonemang om att 

när de indirekta transaktionskostnaderna överstiger de kortsiktiga fördelarna med en aktiv 

investering ges incitament till individen att vara passiv.  

 

 

6.2.2 Ålder 

Undersökningen visar vid jämförelse mellan olika åldrar är att aktiviteten högst hos personer 

över 51 år relativt till sin åldersgrupp. Resultatet ger intressanta indikationer som både visar 

på motsatsen till tidigare studier och teorier om risk och som indikerar att 

premiepensionsmyndighetens ålders-riskprofil möjligtvis inte är anpassat för 

premiepensionsspararnas syn på risk. 

Vid en återkoppling till Hillier & Ross (2010) resonemang att det aktiva valet ger möjlighet 

till högre avkastning eftersom man ges möjlighet att välja högriskfonder kan ett antagande 

göras att de individer som är aktiva är mer risksökande än passiva individer. 

Undersökningen visar att ju äldre individen är desto mer risk i form av aktiva val är 

premiepensionstagaren villig att ta. Denna indikation strider mot studier som exempelvis 

Jianakoplos & Bernasek (2006) som finner resultat som visar på att riskbenägenhet avtar med 
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ålder och att unga är mer benägna att ta högre risker än äldre. Även Welie, Janssen & 

Hoogstrate (2004) menar att desto kortare tidshorisont desto mindre risk är investeraren villig 

att ta vilket följer samma linje som modellen över individers riskbenägenhet i 

fondvalsprocessen (Welie, Janssen & Hoogstrate 2004). 

Ovanstående studier kan inte styrkas vid en jämförelse med resultatet från denna 

undersökning. Indikationen är att premiepensionssparares är mer aktivitet och riskbenägenhet 

ökar med ålder vilket motsäger studier och statistik som visat att yngre personer oftast är mer 

aktiva placerare än äldre personer (Engström & Westerberg 2003) (Palme & Sunden 2004). 

 

 

6.2 Jämförande analys med prospect theory 
I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av beslutsteori och ett jämförande med 

implikationer och resultat från prospect theory. Inledningsvis exemplifieras de Frågor som 

undersökningens respondenter har besvarat där resultaten indikerar på någon av de effekter 

som presenterades av (Kahneman & Tversky 1979). Sedan görs en analys av om det finns 

några skillnader mellan aktiva och passiva investerare vid uppvisande av ovanstående 

effekter i syfte att utläsa skillnader på preferenser och riskbenägenhet.. 

 

 

6.2.1 Certainity effect - Säkerhetseffekter 
Nedanstående problem visar på effekter där individers preferenser systematiskt motstrider 

principer och antaganden i den förväntade nyttoteorin som presenterades av Morgenstern 

(1944, 1947). Inledande exempel (fråga 12 och 14) visar på beslutssituationer där individer 

enligt genomförd undersökning visar på preferenser som strider emot antaganden om 

transitivitet, fullständighet och substitution. 

Fråga 12 och 14 visar två mycket enkla beslutssituationer som enligt den förväntade 

nyttoteorin borde ge ungefär samma resultat. Alternativ A och B visar de möjliga utfall som 

respondenterna har att välja mellan. Frågorna presenteras med svarsalternativen där 

sannolikheten för utfallen presenteras och där andelen respondenter som föredrog respektive 

alternativ presenteras i procent. Som förtydligande är sannolikhet 1 = 100 % sannolikt = 
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kommer inträffa med säkerhet. 
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Fråga 12 Välj mellan: 

A12: 4000 kr med sannolikhet 0.80,    18%      eller: 

B12: 3000 kr med sannolikhet 100,      82% 

 

Problem 14 

A14: 4000 kr med sannolikhet 0.20,   71.9%   eller: 

B14: 3000 kr med sannolikhet 0.25,   28.1% 

 

Majoriteten av respondenterna gav svar som motstrider den förväntade nyttoteorin. Resultaten 

visar på att det vanligaste mönstret för individers preferenser inte är kompatibelt med den 

förväntade nyttoteorin. 

Problem 12 och 14 visar på att en reducering av sannolikhet att vinna från 100 % till 25 % har 

större effekt (får fler respondenter att välja annorlunda) än en reduktion i sannolikhet att vinna 

från 80 % till 20 %. 

Enligt förväntad nyttoteorin och substitutionsantagandet kommer individer som föredrar 

alternativ B vid en specifik sannolikhet framför alternativ A vid en specifik sannolikhet 

fortsätta föredra B framför A så länge sannolikheterna ändras lika mycket procentuellt från 

den ursprungliga sannolikheten. 

Som vi ser i problem 12 är sannolikheten för alternativ A 0,80 och alternativ B 1.00 

Majoriteten föredrog då Alternativ B = 3000 med säkerhet. Enligt förväntad nyttoteori skulle 

individer svara på samma sätt vid både problem 12 och 14.  

När man minskar sannolikheten för båda alternativen med lika delar så svarar respondenterna 

annorlunda mot vad som indikeras av den förväntade nyttoteorin.  

I problem 14 reduceras sannolikheten för både A och B med 4/5 (75 %). Relationen mellan 

sannolikheterna är lika stor som i problem 12 vilket indikerar att enligt förväntad nyttoteori 

ska individer välja lika vid problem 14 som de gjorde vid problem 12. Dock ser vi att 

resultaten visar på att majoriteten av respondenterna i problem 14 väljer motsatt mot vad de 

gjorde i problem 12.  
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Problem 12 och 14 belyser att utfall som uppfattas som säkra övervärderas relativt till 

sannolika utfall. Resultaten indikerar att ”Säkerhetseffekter” uppstår hos svenska 

premiepensionssparare vid beslutssituationer. Som jämförande analys med Kahneman & 

Tversky (1979) kan vi se att likheter i att båda undersökningarna visar majoriteten av 

respondenterna på att säkerhetseffekter existerar.  

Resultatet av problem 12 indikerar också förekomsten av Loss aversion (förlustaversion). 

Majoriteten av respondenterna väljer det säkra beloppet före det högre beloppet som har hög 

sannolikhet att inträffa. Resultatet indikerar att rädslan att förlora är starkare än viljan att 

vinna. 

Vid en uppdelning av hur aktiva respektive passiva premiepensionssparare svarade på 

problem 12 och 14 visar resultaten att majoriteten i båda grupper uppvisar säkerhetseffekter. 

Dock ges indikationer att passiva har en högre tendens att uppvisa säkerhetseffekter än aktiva. 

Vid besvarande av problem 12 väljer majoriteten (74 %) av de aktiva och majoriteten (87 %) 

av de passiva premiepensionsspararna alternativ B. Det är således en relativt jämn fördelning 

mellan hur aktiva och passiva svarar och ingen noterbar skillnad mellan aktiva och passiva 

går att utläsa vid analys av problem 12. 

 Vid en jämförelse mellan hur aktiva och passiva svarade på problem 12 och 14 går det att 

utläsa skillnader i svaren även om majoriteten i båda grupper svarar på samma sätt. I problem 

14 väljer en majoritet av aktiva (66 %) och en majoritet av passiva (75 %) Alternativ A. Som 

tidigare beskrivet visar resultaten från både aktiva och passiva på förekomsten av förändrade 

preferenser, säkerhetseffekter och förlustaversion. Vad som går att utläsa är att passiva 

premiepensionssparare har en större tendens att uppvisa säkerhetseffekter än aktiva 

premiepensionssparare. Skillnaden är dock för liten för att göra relevanta tolkningar om 

generella skillnader mellan aktiva och passiva placerare gällande säkerhetseffekter, 

substitution och förlustaversion.   
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6.2.2 Reflection effect - Reflektionseffekten 
Hittills har presenterade frågor som analyserats enbart varit positiva beslutssituationer där 

respondenterna har fått välja mellan olika vinstutfall som har olika sannolikhet att inträffa. I 

likhet med Kahneman & Tversky (1979) ville vi se om individers preferenser förändras när 

beslutssituationer berör förluster istället för vinster. Enligt förväntad nyttoteori borde 

individers preferenser vara samma om de ställs inför matematiskt lika beslutssituationer vid 

upprepade tillfällen oavsett om det berör vinster eller förluster. För att undersöka om detta 

antagande inom förväntad nyttoteori stämmer upprepades Fråga 12 och 14 i enkäten fast som 

negativa beslutssituationer och presenterade som Fråga 12b och 14b. Resultaten vid 

jämförande mellan Frågorna 12,14 och 12b, 14b visar på att individers preferenser bryter mot 

antaganden om transitivitet och fullständighet och indikerar på vad Kahneman & Tversky 

(1979) benämner som reflektionseffekten. 

 

Fråga 12, Vad anser ni skulle vara det alternativ ni skulle välja om det fanns? 

A: Få en avkastning på 4000 kr med sannolikhet 0,80,                18 %  

B: Få en avkastning på 3000 kr med sannolikhet 1 = säkerhet,    82 %  

 

Fråga 12B, om ni måste välja ett av följande alternativ, vilket väljer ni? 

A: En förlust på 4000 kr med sannolikhet 0,80,                  85.1%  

B: En Förlust på 3000 kr med sannolikhet 1 = säkerhet,    14.9 %  

 

Fråga 14, Vad anser ni skulle vara det alternativ ni skulle välja om det fanns? 

A: Få en avkastning på 4000 kr med sannolikhet 0,20,   71.9 %  

B: Få en avkastning på 3000 kr med sannolikhet 0,25,   28.1 %  

 

Fråga 14B, om ni måste välja ett av följande alternativ, vilket väljer ni? 

A: En förlust på 4000 kr med sannolikhet 0,20,  38.3 %  

B:En förlust på 3000 kr med sannolikhet 0,25,    61.7 %  

 

 



56 
 

Vid ett jämförande mellan fråga 12 och 14 som innehåller enbart positiva utfall och frågorna 

12b och 14b som innehåller enbart negativa utfall kan vi se att individer tenderarar att fatta 

beslut som är helt omvända beroende på om beslutssituationen berör vinster eller förluster. 

Individers preferenser visar en spegelbild mellan negativa utfall och positiva utfall. Detta 

indikerar att individer är riskaverta när besluten berör positiva vinster och risksökande när 

besluten berör negativa förluster, detta benämner Kahneman & Tversky (1997) som 

reflektionseffekten. 

 

Fråga 12 visar att en majoritet (82 %) av respondenterna skulle välja det lägsta vinstbeloppet 

med säkerhet över ett högre belopp med hög sannolikhet. När problemsituationen sedan 

formuleras om och berör säkra och sannolika förluster istället för vinster svarar 

respondenterna helt tvärt om. I Problem 12b är majoriteten av respondenterna (85 %) villiga 

att acceptera att välja det osäkra före det säkra. Majoriteten är villiga acceptera en sannolikhet 

på 0.80 att förlora 4000 gentemot en säker förlust på 3000. Resultaten är lika för problem 14 

och 14b. Implikationerna av dessa resultat är att individer tenderar att vara riskaverta i 

beslutssituationer som berör vinster och risksökande i beslutssituationer som berör förluster. 

Resultaten indikerar således reflektionseffektens existens kan styrkas i denna undersökning. 

 

När en jämförelse görs mellan aktiva och passiva premiepensionssparare går det att utläsa att 

majoriteten i båda grupper uppvisar preferenser som visar på reflektionseffekten. Resultaten 

på en liten skillnad i vilken av gruppen aktiva respektive passiva premiepensionssparare som 

har högst tendens att visa på reflektionseffekten. 

Analys av problem 12 och problem 12 b visar på denna skillnad som går att utläsa mellan 

aktiva och passiva premiepensionssparare. I Problem 12 väljer majoriteten (87 %) passiva 

alternativ B samtidigt som majoriteten (88 %) passiva väljer alternativ A i problem 12b. Detta 

visar tydligt på reflektionseffekten hos passiva premiepensionssparare. Resultaten visar att 

majoriteten (74 %) väljer alternativ B i problem 12 samtidigt som majoriteten (80 %) aktiva 

väljer alternativ A i problem 12b. Indikationen är att reflektionseffekten är visas tydligast hos 

passivasparare men att tydligheten är hög även hos aktiva sparare. 

 

Det går inte att utläsa några större skillnader mellan aktiva och passiva premiepensionssparare 

gällande reflektionseffekten dock ger det en indikation att passiva sparare tenderar att vara en 

mer homogen grupp än aktiva premiepensionssparare i fråga om preferenser. 
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6.2.3 Överskattning av låg sannolikhet och högsta vinsten 
Undersökningen visar på flera sätt resultat som inte kan förklaras av förväntad nyttoteori och 

som bryter mot antaganden om substitution. Resultaten som presenteras i fråga 16 och 17 

indikerar att individer tenderar att överskatta låga sannolikheter och det högsta beloppet när 

de ställs inför ett val där båda alternativen har låg sannolikhet. Resultaten från fråga 16 och 17 

bryter också mot antagandet att om alternativ B föredras framför alternativ A så kommer alla 

sannolikhetsmixar av B föredras framför alla sannolikhetsmixar av A Att föredras. Detta så 

länge förhållandet mellan sannolikheterna mellan de olika Alternativen är lika som det 

ursprungliga. 

 

Fråga 16, Vilket av alternativen skulle ni välja att ett års avkastning var? 

A: 6000 kr med sannolikhet 0,45,   18.8 %  

B: 3000 kr med sannolikhet 0,90,   81.2 %  

 

Fråga 17, Vilken av alternativen skulle ni välja att ett års avkastning var?  

A: 6000 kr med sannolikhet 0,01,   79.7 %  

B: 3000 kr med sannolikhet 0,02,   20.3 %  

 

I problem 16 är sannolikheterna att vinna relativt höga (0.45 och 0,90) vilket gör att individer 

tenderar att välja det alternativ som har högst sannolikhet. Individers preferenser visar i detta 

fall att majoriteten vägde en sannolikheten högre än beloppet. Majoriteten 81 % av 

respondenterna valde alternativ B har dubbelt så stor sannolikhet som ger hälften så stor vinst 

som alternativ A. 

Vid ett jämförande med fråga 17 är sannolikheterna i båda att vinna minimala i båda utfallen. 

Vinstbeloppen och skillnaden mellan dessa är exakt lika i fråga 16 och 17.  I fråga 17 där 

vinsten oavsett val av utfall är möjlig men inte trolig föredrar individer det utfall som ger den 

högsta vinsten. I fråga 17 valde majoriteten 80 % av respondenterna alternativ A. En 

jämförelse mellan resultaten från fråga 16 och 17 indikerar att substitutionsantagandet inte 

stämmer och att individer tenderar att lägga större vikt vid och välja det högsta beloppet när 

de ställs inför valet mellan olika utfall som alla har låg sannolikhet vilket ligger i linje med 

Kahneman & Tverskys (1979) resultat. 
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Jämförandet mellan fråga 16 och 17 indikerar att svenska premiepensionssparare har ett 

risksökande beteende. Kahneman & Tversky (1979) definierar risk seeking som att individer 

tenderar att vara risksökande när de måste välja mellan en säker förlust och en substantiellt 

hög sannolik förlust. Även om problem 16 och 17 enbart berör vinster går det att tolka 

resultaten som att individer ser eventuella uteblivna vinster som förluster. Resultaten indikerar 

att när individer ställs inför en beslutssituation som där båda alternativen uppfattas som föga 

troliga att ge vinst oavsett vilket utfall de väljer visar individer en större tendens att vara 

risksökande än om beslutssituationen erbjuder två alternativ som uppfattas som sannolika att 

ge vinst. 

Vid en analys av resultaten från fråga 16 och 17 går det inte att utläsa en märkbar skillnad 

mellan aktiva och passiva premiepensionssparares preferenser och syn på risk. När man ser 

till majoriteten av alla respondenter kan slutsatser göras om att premiepensionssparare 

tenderar att överskatta låga sannolikheter och höga vinster. Resultaten indikerar att ovan 

nämnda tendenser som representerar alla premiepensionssparare mest visar sig hos aktiva 

placerare. I Problem 16 väljer 78 % av de aktiva spararna alternativ B, medan samma 

alternativ föredras av 83 % av de passiva spararna. Det är ingen noterbar skillnad mellan 

aktiva och premiepensionssparare vid beslut som berör vinster som uppfattas som högt 

sannolika. Resultatet från fråga 17 visar i likhet med problem 16 en marginell skillnad mellan 

aktiva och passiva. Tolkningen av detta är att premiepensionsspararen bör ses som en grupp 

som tar homogena beslut och att eventuella skillnader i beslutseffekter inte kan utläsas mellan 

aktiva och passiva premiepensionssparare.  
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7.Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som analysen av undersökningen har bidragit med. Slutsatserna 

presenteras baserat på de tolkningar som gjorts i analysen i form av svar på de 

frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. 

 

 

 

7.1 Går det att identifiera vilka faktorer och tankesätt som ligger till grund för att 

en stor andel av svenska premiepensionssparre är passiva? 
Den främsta anledningen till att passiva premiepensionssparare inte gör ett aktivt val är att 

kunskapen om premiepensionssystemet och fonder anses låg och att det finns för många 

fonder att välja mellan. Slutsatsen är att tidigare utredningar och studier som stödjer tesen om 

att information overload är en bidragande faktor till individers passivitet när de ska fatta 

beslut stödjs även av denna undersökning. 

Undersökningen visar att premiepensionssparare anser att de har för lite kunskap om fonder 

och därför gör ett passivt val. Med ovanstående resonemang bör en viktig faktor i utformandet 

av ett beslutstöd gällande premiepensionen vara att underlätta kunskapsspridning och förenkla 

systemet. 

Ytterligare en slutsats är att vid utformandet av ett beslutstöd för premiepensionen upplevs 

kvaliteten och omfattningen på den information som ges till premiepensionsspararna vara den 

viktigaste faktorn för att få dem att börja placera aktivt.  

 

 

7.2 Hur ser svenska premiepensionssparare tankesätt ut? 
De effekter identifierades när premiepensionsspararare skulle besvara frågor i likhet med 

prospect theorys experimentella beslutsproblem visar att förväntad nyttoteori och antaganden 

om rationella preferenser inte kan förklara svenska premiepensionssparares beslutsfattande. 
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Resultaten från studien visar att premiepensionssparares preferenser bryter mot antagen inom 

förväntad nyttoteori och rational choice. Beviset är de effekter som undersökningen visar på i 

enlighet med prospect theory. 

Effekterna som studien identifierat visar att svenska premiepensionssparare tenderar att 

överskatta låga sannolikheter och höga belopp när de ställs inför beslutssituationer där alla 

valbara alternativ anses ha låg sannolikhet att ge vinst. Premiepensionssparare visar också på 

säkerhetseffekten vilket i praktiken innebär att majoriteten tenderar att välja en säker vinst 

före en högst sannolik vinst även om den sannolika vinsten är högre än de säkra. 

Premiepensionssparare visar även på reflektionseffekten vilket innebär att de är riskaversiva 

när de får välja enbart mellan vinster och risksökande när de får välja enbart mellan förluster. 

Prospect theory har bidragit till ökad förståelse för premiepensionssparares beslutsfattande 

och kan ses som ett relevant verktyg vid ett eventuellt utformande av ett beslutstöd för 

premiepensionssparare 

 

 

7.3 Går det att urskilja någon skillnad mellan passiva och aktiva investerare? 
Undersökningen finner att det finns ett samband mellan högre inkomst och aktivt sparande. 

De individer som har lägst inkomst har är också de som är mest passiva medan de som tillhör 

den högsta inkomstgruppen i undersökningen är har högst andel aktiva val. Undersökningens 

resultat ger stöd åt tidigare studier som indikerar att valet att vara aktiv eller passiv till stor del 

är en kostnadsfråga som påverkas starkt av individers inkomst. 

Undersökningen visar att tendensen att göra aktiva val gällande premiepensionen ökar med 

ålder. Slutsatsen är att när en uppdelning görs mellan aktiva och passiva i varje åldersgrupp är 

aktivt premiepensionssparande som högst hos premiepensionssparare över 51 år. En stor 

skillnad mellan aktiva och passiva premiepensionssparare är just ålder. Undersökningens 

resultat kan således inte stödja tidigare studier som visar att aktivitet avtar med ökad ålder. 

Om man ser till de effekter som undersökningen funnit i likhet med prospect theory visar 

dessa på att aktiva och passiva premiepensionssparare tar ekonomiska beslut på ett liknande 

sätt. De skillnader som går att utläsa mellan aktiva och passiva premiepensionssparare vid 

applicering av prospect theory är marginella och indikerar att premiepensionssparare vare sig 

de är aktiva eller passiv bör betraktas som en homogen grupp.  
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8. Diskussion 
Vår ambition med undersökningen har varit att öka förståelsen för hur svenska 

premiepensionssparare tar beslut i syfte att fortsatt forskning och beslutsfattare kan använda 

sig av denna kunskap för att påverka och förbättra nuvarande premiepensionssystem. 

Undersökningen har bidragit till ökad förståelse för hur svenska premiepensionssparare tar 

beslut och gett upphov till en grund för vidare studier och ett flertal potentiella framtida 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras förslag till ett framtida beslutstöd för 

premiepensionsspararna sedan diskuteras implikationer av studien samt förlag till vidare 

forskning. 

 

 

8.1 Förslag till beslutsstöd 
Det föreligger inga självklara svar på hur man i praktiken bör gå tillväga för att övervinna 

problem som uppstår på grund av bristande kunskap och information overload. Baserat på 

studiens slutsatser och indikationer kan vi ge förlag på ett antal praktiska funktioner som 

möjligtvis kan bidra till utformandet av ett beslutsstöd som är gynnsamt för 

premiepensionsspararna 

Nedan formuleras tre funktioner för att underlätta både för passiva och aktiva 

premiepensionssparare att få en bättre förståelse och kunskap för premiepensionssystemet och 

den individuella portföljen. Grunden i funktionerna är att få möjlighet att sortera ut all 

information om premiepensionssparandet till enbart det som är relevant för den specifika 

premiepensionsspararen. De tre funktionerna kan med fördel redovisas på en välkänd 

hemsida. 

• Funktion 1: lättåtkomlig information om valet i sin helhet som kopplas till individens 

ålder, inkomst och riskpreferenser. 

• Funktion 2: sorterar ut fonder som anpassas till individens preferenser.  

• Funktion 3: En riskkalkylator av individens portfölj, som beräknar risker, historik och 

kan få ett estimerat värde på sin individuella portfölj. Med olika alternativ som påvisar 

eventuella skillnader i fonders olika avkastning under ett längre perspektiv.  
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8.2 Implikationer och förslag till vidare forskning 
En av de mest intressanta slutsatserna som går att dra av studien är att aktivt sparande ökar 

med ålder. Vid en återkoppling till den teoretiska referensramen uttrycks ett möjligt antagande 

om att aktiva sparare är mer risksökande än passiva sparare. Detta ger indikationer som helt 

motsäger många tidigare studier som menar att riskbenägenhet minska med ökande ålder och 

Pensionsmyndighetens riskupplägg där risken gällande placeringen av fonder minskar med 

ålder. 

Det vore intressanta att undersöka om aktiva är mer risksökande och om passiva sparare är 

mer riskaverta i syfte att se om teoretiska antagande om att riskbenägenhet avtar med ålder 

möjligtvis inte stämmer i fallet med svenska premiepensionssparare. 

Det vore också intressant att vidare undersöka sambandet mellan att höginkomsttagare har 

större tendens att placera aktivt än låginkomsttagare. Flera tolkningar kan göras av detta 

resultat, exempelvis går det att se implikationerna som en klassfråga. Det går att ifrågasätta 

om premiepensionssystemet som i nuvarande skicka belönar de som är kontinuerligt aktiva är 

utformat för att enbart gynna den del av svenska folket som har högre inkomster.  

Studiens referensram ger en inledande beskrivning av modern portföljteori i syfte att ge ökad 

förståelse för hur fonder bör väljas för att maximera avkastning. Studien har inte undersökt 

vidare hur fonder bör väljas då ett fokus har legat på beslutsfattande och valet att vara aktiv 

eller passiv snarare än att undersöka hur man investerar på bästa sätt. Det vore intressant med 

vidare forskning som undersöker hur premiepensionssparare ur ett diversifieringsperspektiv 

kan maximera sin avkastning på de fonder de väljer i premiepensionsvalet. Detta skulle kunna 

bidra till ytterligare förutsättningar för att skapa ett förmånligt beslutsstöd för 

premiepensionssparare 

Undersökningen visar att individer överlag vare sig de är passiva eller aktiva i sitt 

premiepensionsval tar beslut på liknande sätt när de ställs inför en experimentell ekonomisk 

beslutssituation baserat på prospect theory. Denna teori har ökat förståelsen för hur individer 

generellt tar beslut på fler nivåer än vad denna undersökning lyckas med gällande 

premiepensionssparare. Enbart en begränsad del av prospect theory har används inom ramen 

för denna undersökning och vidare studier har stor möjlighet att skapa ytterligare förståelse 

för svenska premiepensionssparare beslutsfattande vid användande av prospect theory. 

Förslag till vidare forskning i ämnet är att skapa utökad förståelse för personer som står inför 

placeringsbeslut gällande fonder, och deras attityd till fonder. Det kan ske genom att utveckla 
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och återanvända prospect theory beslutsregler till att få en ännu mer välgrundad information 

om personer som står inför valet av pension. 

 Det finns ett intresse att genomföra ytterligare studier som undersöker vad som ligger till 

grund för att individer väljer ett visst sorts sparalternativ med fokus på att utvinna mer 

kunskap om vad som behövs för uppbyggandet av ett beslutsstöd. Det går även att angripa 

ämnet från andra hållet och testa vilka faktorer i ett beslutsstöd som ger resultat. 

Ovanstående resonemang har gett implikationer och ur ett brett perspektiv gett förslag till 

fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras ett antal konkreta frågeställningar som har 

ligger utanför ramen för denna undersökning: 

 

• Kan ekonomiska beslutsteorier styrkas empiriskt och ge ökad förståelse för svenska 

premiepensionssparares beslutsfattande med syfte att utforma ett relevant beslutsstöd 

för premiepensionsvalet? 

 

• Är det svenska pensionssystemet utformat för att gynna den generella 

premiepensionsspararen eller för den ekonomiska idealbilden av en rationell 

investerare? 

 

• Är premiepensionsystemet bättre anpassat för höginkomsttagare än låginkomsttagare? 

 

• Går det att finna ett samband mellan individuella faktorer och valet av att vara aktiv 

eller passiv premiepensionssparare? 
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