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Sammanfattning  
 
Pensionen är idag ett aktuellt och omdebatterat ämne som berör hela den svenska 
befolkningens framtid. I och med att Sveriges pensionssystem reformerades år 1999 
försköts ett större ansvar till den enskilda pensionsspararen, men det innebar även att den 
enskilda pensionsspararen fick ett större inflytande över sitt pensionssparande. 
Premiepensionen tillkom det nya pensionssystemet och utgörs av 2,5 procent av 
pensionssparares skattepliktiga och därmed pensionsgrundande inkomster. 
Premiepensionens kapital placeras i fonder på den finansiella marknaden och är en del av 
pensionen som kan påverkas på individnivå. Individen ges möjlighet till att aktivt välja 
fonder inom systemets fondutbud eller låta Sjunde AP-fonden förvalta kapitalet i 
fondportföljen AP7 Såfa. Kapitalets utveckling påverkas således av fondmarknadens 
utveckling, men även av den årliga kapitalinsättningen till premiepensionskontot.  

Pensionssparandet inom premiepensionen kan skilja sig i jämförelse med andra 
sparformer och studiens fokus hamnade därmed i att besvara vilka faktorer som är mest 
betydelsefulla för pensionssparandet inom dagens premiepensionssystem, samt hur 
pensionssparandet kan anpassas efter dessa faktorer.   

Studiens syfte var att undersöka olika finansiella och individanpassade faktorer för att 
utreda vilka faktorer som är viktigast för premiepensionssparandet idag, samt undersöka 
hur sparandet i premiepensionen kan formas efter faktorerna. 

Studien utformades efter ett induktivt angreppssätt med ett inslag av deduktiv teori. 
Data insamlades med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden där fem intervjuer 
ansikte mot ansikte genomfördes. Respondenterna valdes efter ett subjektivt urval med 
hänsyn till respondenternas expertis. Insamlad data bearbetades och sammanställdes i 
studiens empiri, vilken kom att skapa ett underlag för att kunna besvara frågeställningen 
och uppfylla studiens syfte. 

Med utgångspunkt från studiens empiri drogs slutsatsen att flertalet faktorer är viktiga 
för sparandet inom premiepensionen. De finansiella faktorerna som bedömdes som mest 
betydelsefulla för pensionssparandet inom Sveriges premiepensionssystem var risk och 
avkastning, diversifiering och tillgångsallokering. Faktorerna avgift och rådgivning 
ansågs som betydelsefulla för pensionssparandet, men utifrån tolkning av empirin drogs 
slutsatsen att dessa inte riktigt var lika viktiga för sparandet inom premiepensionen. 
Utifrån empirin drogs slutsatsen att de individanpassade faktorerna som var mest 
betydelsefulla för pensionssparandet inom dagens premiepensionssystem var faktorerna 
ålder och annat sparande. Övriga individanpassade faktorer bedömdes inte ha lika stor 
betydelse för pensionssparandet inom premiepensionen.  
  
 
Nyckelord: Sveriges Pensionssystem, Premiepensionen, Pensionssparande, Fondutbud, 
AP7 Såfa 
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Abstract 
 
The Swedish pension is a highly debated subject that affects the entire population of 
Sweden. The year of 1999 the Swedish pension system was reformed, and individuals 
now got bigger responsibility, but also greater opportunity to influence their own 
retirement savings within the system. The premium pension system was introduced as a 
part of the reform and it consists of 2.5 percent of an individual’s pensionable income. 
The money in the premium pension is invested in mutual funds in the financial market 
and it is a part of the retirement savings within the system that can be affected on an 
individual level. It gives the opportunity to actively choose mutual funds registered in the 
system or let a company owned by the Swedish State managing the capital in a mutual 
fund portfolio named AP7-Såfa.  

The growth of the capital in the premium pension is therefore affected by the 
development of mutual funds in the financial market, but it is also affected by the amount 
of contributions made annually to the premium pension account. Savings in the premium 
pension system is different in comparison to other savings alternatives and therefore this 
study will focus on which factors that are most relevant for the retirement savings in 
today’s premium pension system, and also how the premium pension savings can be 
adapted to these factors.  

The purpose of this study was to examine different financial and individual factors to 
further investigate which factors that are the most important for the retirement savings in 
the premium pension system today, and also examine how the savings in the premium 
pension can be formed after these factors.  
The study had an inductive approach with elements of a deductive theory. Data was 
collected using the qualitative research method where five interviews were conducted. A 
subjective selection was used where the respondents was selected with respect to their 
expertise. The collected data was processed and compiled in the empiric’s section, which 
further created the foundation to answer the question of the study and to fulfil the study’s 
purpose.    

Based on the empirics, the conclusion was made that several factors was important for 
the savings in the premium pension. The financial factors that were deemed most 
important for retirement savings within the Swedish premium pension system were “risk 
and return”, “diversification” and “asset allocation”. The fee of the mutual fund and the 
factor “professional advice” was considered important for retirement savings in general, 
but not equal important for the savings within the premium pension system as the other 
factors.  Based on the study’s empirical data, it was concluded that the individual factors 
that were most important for the retirement savings in today’s premium pension system 
were the factors “age” and “other savings”. The other individual factors involved in this 
study were assessed as less important for saving in the Swedish premium pension system.  
 
Key words: Swedish Pension system, Premium Pension, Retirement Savings, Mutual 
Funds, AP7 Såfa  
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1. Inledning 
 
Kapitlet kommer att inledas med en introduktion till Sveriges pensionssystem och dess 
uppbyggnad. Vidare följer en problemdiskussion som utmynnar i studiens frågeställning och 
syfte. Avslutningsvis framförs studiens avgränsningar och disposition. 
  
Ett år innan millenniumskiftet introducerades ett nytt pensionssystem i Sverige. Det nya 
reformerade pensionssystemet väckte stor uppmärksamhet bland den svenska 
befolkningen. Pensionsmyndigheten (u.å.) uppger att lanseringen, som fullbordades år 
1999, hade syftet att möta svårigheter som förekom med det föregående pensionssystemet 
som bedömdes ohållbart. Det reformerade systemet skulle vara anpassat till den 
ekonomiska tillväxten och den förändrade demografin i landet. Detta för att systemet 
skulle bli mer motståndskraftigt och finansiellt stabilt. 
  
Idag förekommer det fortfarande problem med pensionen och flertalet brister har 
uppmärksammats i media. Många pensionärer lever i dagsläget på en låg pension och 
enligt statistik från Pensionsmyndigheten (2014, se Svenska Dagbladet 2014) kommer en 
stor del individer från årskullen 1954, och med all sannolikhet efterföljande årskullar, få 
en låg disponibel inkomst som framtida pensionärer. Underliggande problem till den låga 
pensionen är bland annat den ökade livslängden, samt andelen arbetslösa i landet. 
Förutom det kan det reformerade systemet medföra ytterligare bekymmer. Systemet ger 
den enskilda individen större frihet, men således ställs högre krav på ansvarstagande. Ett 
lågt intresse, brist på kunskap och stor valmöjlighet kan orsaka svårigheter för 
pensionsspararen beträffande sparandet till den framtida pensionen. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Sveriges pensionssystems uppbyggnad 
Pensionsmyndigheten (u.å.) redogör för pensionssystemets delar, som är allmän pension, 
tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Den allmänna pensionen grundas på 
individens skattepliktiga inkomster och är en statlig pension som står under 
Pensionsmyndighetens ansvar. Tjänstepensionen är den del av pensionen som 
arbetsgivare betalar in för sina anställda och kan delvis bero på befintligt kollektivavtal. 
Eget sparande är däremot ett frivilligt alternativ som pensionssparare kan avsätta i bank 
eller via försäkringsbolag. Allmän pension tillkommer dock alla medborgare och får 
därmed en central betydelse för pensionens helhet. Det är därför av intresse att fördjupa 
sig inom den delen av pensionen. 
 

 
Pensionens delar 
Källa: Pensionsmyndigheten (u.å.) 
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1.1.2 Allmänna pensionen 
Pensionsmyndigheten (u.å.) uppger hur den allmänna pensionen är utformad idag. Den 
består av två grundläggande delar; inkomstpension och premiepension. I vissa fall ingår 
även ett grundskydd i form av garantipension och tillägg. Garantipensionen erbjuds 
pensionärer som har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Undantag gäller för 
pensionärer födda 1937 eller tidigare som har en allmän pension som istället består av 
tilläggspension, och eventuell garantipension som kompensation för ändringar i 
pensionssystemet. Den del av befolkningen som är födda mellan 1938 och 1953 kan även 
ha en tilläggspension som varierar i storlek beroende på hur stor inkomst- och 
premiepension dessa har. 

Pensionssystemets allmänna pension påverkas av samtliga inkomster som individen 
betalar skatt för. Det innebär givetvis intjänad lön, men även ersättningar i form av sjuk-, 
aktivitets- och arbetslöshetsersättningar. Det belopp som ligger till grund för den 
allmänna pensionen kan årligen maximalt uppgå till 7,5 inkomstbasbelopp. Regeringen 
(2015) anger att inkomstbasbeloppet för år 2016 är 59 300 kronor, vilket ger ett tak som 
motsvarar 444 750 kronor per år och på månadsbasis 37 063 kronor. Utöver detta belopp 
har inte de skattepliktiga inkomsterna någon betydelse för den allmänna pensionen.
 Pensionsmyndigheten (u.å.) anger att 18,5 % av de skattepliktiga inkomsterna avsätts 
till den allmänna pensionen, förutsatt att inkomsten ligger inom ramen för maxbeloppet. 
Vidare fördelas dessa i 16 % inkomstpension och 2,5 % premiepension. 
Inkomstpensionens storlek varierar beroende på hur mycket som har betalats in under 
individens arbetande år och hur inkomstutvecklingen i landet sett ut. Inkomstpensionen 
sköts av staten och den enskilda individen har inte något inflytande avseende 
förvaltningen. Premiepensionen är å andra sidan den del av den allmänna pensionen som 
individen själv har möjlighet att påverka. Gemensamt för båda delarna är att de förvaltas 
av de statliga Allmänna Pensionsfonderna. 

1.1.3 Allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) 
Hessius redogör i en intervju med Fondpodden (2015) för Pensionsmyndighetens och de 
Allmänna Pensionsfondernas (AP-fondernas) roll i det svenska pensionssystemet. 
Pensionsmyndigheten rekvirerar varje månad kapital till Sveriges pensionärer, och betalar 
ut den mängd kapital som krävs för att tillgodose dagens pensionärer. Om det finns ett 
överskott av pensionskapital förvaltas kapitalet av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonden, som då erhåller en fjärdedel av överskottet vardera. Överskottskapitalet placeras i 
fonder som används vid kapitalunderskott. Om ett kapitalunderskott inträffar, det vill säga 
att det inte finns tillräckligt med kapital i systemet för att täcka alla 
pensionsutbetalningar, är det dessa fonders uppgift att skjuta till nödvändigt kapital. 

Inom den närmaste tiden kommer en stor grupp individer gå i pension, vilket kommer 
medföra ett underskott i systemet. Därmed behöver Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonden tillföra tillräckligt med kapital för att täcka dessa utbetalningar. Tillförseln 
beräknas uppgå till mellan 5-10 miljarder om året i cirka 20 år, med den största 
belastningen under de närmaste tio åren. 
 
AP-fonderna (u.å.) redogör för de olika fondernas uppgift i systemet. Första, Andra, 
Tredje och Fjärde AP-fonden förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet. Sjätte AP-
fonden är en stängd buffertfond och har inte några in- och utbetalningar, medan Sjunde 
AP-fonden är statens förvalda placeringsalternativ som används för förvaltning av 
premiepensionen. 
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1.1.4 Premiepensionen 
Premiepensionen utgör den mindre delen av den allmänna pensionen, men har likväl 
väsentlig betydelse för den enskilda individens framtida pension. Premiepensionen 
påverkas dels av årliga kapitalinsättningar, dels av marknadens fondutveckling. 
Pensionsmyndigheten (u.å.) redogör för detta, samt individens möjlighet att själv påverka 
sin premiepension genom placering i fonder. Årligen sker insättningar till 
pensionsspararnas individuella konton hos Pensionsmyndigheten. Dessa insättningar 
baseras på årets pensionsgrundande inkomster och utbetalas under december månad i 
form av pensionsrätter. Pensionsrätter innefattar det pensionskapital som individen 
intjänat under ett visst år. Hur kapitalet sedan ska förvaltas är upp till pensionsspararen 
själv. Pensionsspararen ges nämligen möjlighet att antingen välja upp till fem fonder av 
de över 800 registrerade fonderna hos Pensionsmyndigheten eller låta Sjunde AP-fonden 
sköta förvaltningen av premiepensionen genom det förvalda placeringsalternativet, AP7 
Såfa. Fondbyten och förändring av det fördelade kapitalet kan när som helst ske, men så 
länge ingen ändring görs placeras kapitalet i enighet med det senaste valet. 

1.1.5 AP7 Såfa 
AP7 Såfa är en fondportfölj som tilldelas dels pensionssparare som väljer att förlita sig på 
statens förvaltning av premiepensionen, dels pensionssparare som inte gör något val alls. 
Sjunde AP-fonden (u.å.) anger att 44 % av dagens pensionssparare har sin premiepension 
placerad i AP7 Såfa. Denna portfölj förvaltas av Sjunde AP-fonden som har uppdraget att 
bidra till en trygg pension. Pensionsmyndigheten (u.å.) klargör att AP7 Såfa är en 
fondportfölj och inte en enskild fond. Därför ges ingen möjlighet till att kombinera den 
med andra fonder i systemet.  

Pensionsmyndigheten (u.å.) beskriver att AP7 Såfa kännetecknas av en låg avgift 
(0,07-0,12 %) och åldersanpassning. Fondportföljen består av en kombination av 
fonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. AP7 Aktiefond är en global fond med 
högre risk, medan AP7 Räntefond mestadels består av svenska obligationer. 
Åldersanpassningen innebär att tillgångsallokeringen inom fondportföljen förändras allt 
eftersom pensionsspararen närmar sig pensionen. Till en början består fondportföljen 
endast av AP7 Aktiefond, men vid 56 års ålder minskar andelen aktier i portföljen och 
AP7 Räntefond inkluderas och successivt ökar.     
  

 
 
Tillgångsfördelning i AP7 Såfa 
Källa: Pensionsmyndigheten (u.å.) 
 
Pensionsmyndigheten (u.å.) redogör vidare för risknivån i AP7 Såfa. Den tillämpar en så 
kallad hävstång, vilket innebär att derivat används för att höja risknivån i aktieandelen. 
Därigenom är risknivån i AP7 Såfa när den endast består av AP7 Aktiefond 1,5 gånger 
högre än för vanliga globalfonder. Det innebär att AP7 Såfa följer den globala 
marknadens utveckling men utvecklingen förstärks med 1,5 gånger vid upp- och 
nedgångar. Syftet med hävstången är att ge en bra värdeutveckling över tid. 
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1.2 Problemdiskussion 
Pensionen är ett aktuellt och omtalat ämne då den är, men även förväntas vara, låg för 
många av Sveriges pensionärer. Trots att det svenska reformerade pensionssystemet 
lanserades för över 15 år sedan uppkommer det fortfarande diskussioner gällande de 
förändringar och det ändamål som tillkom systemet. Nyqvist (2015) resonerar kring det 
reformerade systemet, som medfört att pensionen baseras på individens hela livsinkomst 
och dennes möjlighet till placering i fonder på den finansiella marknaden. Därutöver 
beror även den framtida pensionen på landets demografi och ekonomiska tillväxt. 
Avsikten med pensionssystemets reformering var att införa ett hållbart och 
motståndskraftigt pensionssystem som skulle anpassas till landets utveckling, men 
samtidigt ge individen incitament till att arbeta och ta eget ansvar över sitt 
pensionssparande. I praktiken visas dock arbetslöshet, samt en förändring i demografi och 
livsstil, vilket frambringar problem. En högre medellivslängd och låga födelsetal är 
utmärkande för den svenska befolkningen. Samhället har utvecklats och idag ser 
strukturen annorlunda ut jämfört med tidigare. Flertalet unga människor kommer senare 
ut i arbetslivet, då bland annat studier och långresor prioriteras. AMF (2015) konstaterar i 
sin pensionsrapport att den förändrade befolkningsstatistiken sker i högre takt än 
ökningen av antalet år i arbetslivet, vilket ger upphov till problematik. Vad finns det då 
för åtgärder för de befintliga problemen inom pensionssystemet? Behöver pensionsåldern 
höjas? I AMFs pensionsrapport (2015) förklaras att om det ska vara möjligt måste det ske 
en förändring av den rådande åldersdiskrimineringen i samhället. Förändring av yngres 
syn på att äldre ska lämna plats för dem på arbetsmarknaden och reformer som gör det 
möjligt för äldre att kunna fortsätta arbeta längre är av vikt. 

Ytterligare problem är jämställdheten i samhället som också avspeglas i pensionen. 
AMF (2015) upplyser om att kvinnor över lag får en lägre pension än män och att mer än 
hälften av alla kvinnliga pensionärer i dagsläget är beroende av garantipension. 
Förklaringen till skillnaden återfinns i samhället. Kvinnor får i genomsnitt en lägre lön 
och förlorar tid i arbetslivet under föräldraledighet, vilket visar sig i den framtida 
pensionen. Även om jämställdheten i samhället har förbättrats och skillnaderna mellan 
könen har minskat över tid är det fortfarande ett aktuellt ämne som bör tas i beaktande. 
En möjlighet som ges för att utjämna könsskillnaderna i pensionen är överlåtelse av 
premiepensionsrätter. Därigenom kan en make överlåta sin premiepension till sin maka. 
Emellertid används inte denna överlåtelsemöjlighet i någon större utsträckning idag. 
Sammantaget för ovanstående redogörelse är att det är problem och bekymmer som 
tillkommer pensionen och systemet i helhet, men som behöver åtgärdas på politisk och 
samhällsnivå. 
  
Finansinspektionen (2015) anger att pensionen oftast är förknippad med ett lågt intresse 
och en brist på engagemang. Pensionen kan anses som avlägsen för unga som ställs inför 
andra mer angelägna beslut. Samtidigt uppfattas pensionen som komplicerad, och 
bristande kunskap kan resultera i ett lägre intresse hos många pensionssparare. Detta i 
kombination med det stora fondutbudet inom premiepensionssystemet kan bidra till viss 
problematik beträffande pensionssparandet. Nyqvist (2015) beskriver konsekvenser som 
tillkom det nya pensionssystemet och hur ansvaret försköts från statlig nivå till 
individnivå. Systemet möttes med osäkerhet och oro från den svenska befolkningen som 
ansåg sig ha bristande kunskaper och därmed vara obenägna att fatta väl grundande 
beslut. Det är problem som framträder än idag trots både större informationsspridning och 
mediabevakning. 
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Enligt Allmänberg och Säve-Söderbergh (2011) finns ett samband mellan den finansiella 
kunskapsnivån och pensionssparares benägenhet till pensionsplanering. Allmänberg och 
Säve-Söderbergh (2011) uppmärksammar den svenska befolkningens låga förståelse för 
ekonomiska begrepp och menar att det finns en berättigad oro för den. En starkare 
finansiell kunskapsgrund underlättar beslutstagandet inom pensionssystemet. Engström 
och Westerberg (2003) analyserar vilka karaktärsdrag som utmärker individer som är 
aktiva i beslutsprocessen för sin premiepension. Grundläggande kunskaper om den 
finansiella marknaden, samt faktorer som inkomst och ålder konstaterades ha betydelse 
för vilka individer som gjorde aktiva placeringar av premiepensionen. Det visar att alla 
individer kanske inte har samma förutsättningar till att fatta ansvarsfulla och förnuftiga 
beslut för premiepensionens placering. Men är det nödvändigt att den enskilda individen 
har ett intresse och besitter relevanta kunskaper om den finansiella marknaden för att 
kunna fatta ett placeringsbeslut gällande premiepensionen idag? Frågan kan ställas utifrån 
aspekten att staten kan förvalta premiepensionskapitalet i det statliga förvalsalternativet 
vilket således innebär att individen inte behöver fatta ett placeringsbeslut. 
  
Statens förvalda placeringsalternativ inom premiepensionssystemet, AP7 Såfa, besparar 
den enskilda pensionsspararen från att aktivt behöva placera premiepensionen. AP7 Såfa 
har emellertid stött på kritik på grund av att fondportföljen använder sig av en hävstång, 
vilket är riskfyllt. Helgesson (2015) uppmärksammar fondportföljens risk och beskriver 
att hävstången gör att fonden presterar bra när marknaden i helhet presterar bra, men att 
fondportföljen också presterar sämre vid en nedgång. Såfa-portföljen har dessutom fått 
kritik då utformningen av fonden kan klassificeras som en generationsfond. En 
generationsfond tar enbart hänsyn till individens ålder och inte andra faktorer som 
exempelvis individens skuldsättning och inkomst när fondens tillgångar viktas. 
Morningstar (2009) råder till att undvika generationsfonder på grund av denna aspekt, 
men å andra sidan kan tolkningen av en generationsfond ses som subjektiv då det finns 
många olika generationsfonder vars egenskaper kan variera. 

Idag finns drygt 800 stycken fonder för aktiva placerare att välja bland på 
Pensionsmyndighetens fondtorg, vilket kan orsaka svårigheter vid sovring inför 
placeringsvalet. Men behöver ett stort fondutbud innebära något negativt? Det kanske är 
en fördel att valfriheten finns och att kapitalet kan fördelas över flera fonder. Oavsett vad 
som förespråkas pågår en utredning beträffande det stora fondutbudet. Regeringen (2014) 
har tillsatt en särskild utredare för att analysera och presentera förslag om möjliga 
förändringar av premiepensionssystemet. Utredningen berör två alternativ: (1) Behålla 
nuvarande fondtorg hos Pensionsmyndigheten och ett förvalsalternativ, samt erbjuda ett 
fåtal riskklassade fonder hos Sjunde AP-fonden, (2) Begränsa antalet fonder till maximalt 
tio statliga fonder. Detta kan vara eventuella lösningar på befintliga problem inom 
premiepensionssystemet, men om dessa alternativ verkligen är rätt väg att gå råder det 
meningsskiljaktigheter om. Regeringen (2015) uppger att utredningen kommer vara klar 
och redovisas den 2 september 2016, en förlängning från den 3 september 2015. Vad 
utredningen visar återstår dock att se. Oavsett följderna från utredningen är diskussionen 
intressant då den uppmärksammar potentiella brister inom premiepensionssystemet. 
  
Vissa förespråkar AP7 Såfa, medan andra anser ett annat placeringsval vara mer lämpligt. 
Externa finansiella tjänster som exempelvis rådgivning kan ge möjlighet till ett aktivt 
placeringsval utan krav på varken intresse eller förkunskaper från den enskilda 
pensionsspararen. Dock framför Eriksson (2016) och Bränström (2016) i artiklar 
publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att vissa fondförvaltare har agerat 
oetiskt och förutom att ta ut höga avgifter anses ha lurat pensionssparare till att byta 
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premiepensionsfonder. Helgesson (2016) menar på att detta måste upphöra då det skapar 
ett missförtroende för hela premiepensionssystemet. Lindmark (2016) riktar även kritik 
mot provisionsbaserade rådgivare och förvaltare som ofta tar oskäliga avgifter i 
förhållande till kvaliteten i prestationen. Det väcker intresset för rådgivningens betydelse 
för premiepensionssparandet. 
  
Premiepensionen utgör en mindre del av det totala pensionssparandet, men är trots det 
viktig. Hela den svenska skattebetalande befolkningen omfattas av premiepension 
samtidigt som det är en del av pensionssparandet som går att påverka på individnivå. 
Detta i kombination med de brister och problem som uppmärksammats med 
premiepensionen utgjorde intresset för en djupare studie inom området.  

Premiepensionskapitalet påverkas dels av de årliga insättningarna som görs till 
premiepensionskontot, dels av fondmarknadens utveckling. Arbetslöshet och ett kort 
arbetsliv kan inverka på den enskilda pensionsspararens årliga insättningar. Det är i dessa 
situationer viktigt att skapa motivation till arbete och troligtvis krävs legala ändringar. 
Sådana processer kan bli omfattande och komplexa och kommer därför inte beröras i 
denna studie. Däremot är pensionssparandet inom premiepensionen beroende av andra 
aspekter som anses intressanta att studera. Flertalet faktorer kan ha olika stor påverkan 
och betydelse för sparandet inom premiepensionen. Studien kommer därmed beröra både 
finansiella och individanpassade faktorer för att skapa en djupare förståelse för 
pensionssparandet inom just premiepensionen. De finansiella faktorerna som valts att 
undersökas är risk och avkastning, diversifiering, tillgångsallokering, avgifter och 
rådgivning. Därefter studeras individanpassade faktorer för att kunna söka samband 
mellan pensionssparandet och faktorer som utmärker sig på individnivå. Ålder, 
riskbeteende, ekonomisk ställning, annat sparande, tidsaspekt och finansiella kunskaper 
är de individanpassade faktorerna som kommer beröras i studien. I många sammanhang 
diskuteras pensionssparandet inom premiepensionssystemet enbart i samband med den 
historiska avkastningen, men att bara se till den aspekten anses som riskabelt. En fonds 
historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida prestation, och därför anses fler 
faktorer viktiga att analysera. 

1.3 Frågeställning 
Vilka är de mest betydelsefulla faktorerna för pensionssparandet inom dagens 
premiepensionssystem och hur kan pensionssparandet anpassas efter dessa faktorer? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka olika finansiella och individanpassade faktorer för att 
utreda vilka faktorer som är viktigast för premiepensionssparandet idag, samt undersöka 
hur sparandet i premiepensionen kan formas efter faktorerna. 

1.5 Avgränsningar 
En avgränsning har gjorts till Sveriges pensionssystem med hänsyn till att utformningen 
av pensionssystem kan skilja sig åt mellan olika länder. Vidare avgränsar studien sig mot 
premiepensionen, då premiepensionen ingår i den allmänna pensionen och därmed berör 
majoriteten av Sveriges befolkning. Studien riktar sig mer specifikt mot 
pensionssparandet inom premiepensionen eftersom detta sparande påverkas av 
fondmarknadens utveckling. 
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1.6 Disposition 
Inledningskapitlet har för avsikt att ge läsaren en introduktion till det valda 
undersökningsområdet. Relevant bakgrundsfakta presenteras för att sedan övergå till en 
diskussion kring problem inom området. Problemdiskussionen utmynnar i studiens 
frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som valts att göras i 
studien. 
Det andra kapitlet utgörs av den teoretiska referensramen. Läsaren ges här en möjlighet 
till en djupare förståelse av vilka teorier och tidigare forskning som denna undersökning 
inspirerats av. 
Studiens tredje kapitel utgörs av metodkapitlet. Det redogör för studiens angreppssätt och 
vetenskapsfilosofi, samt vilken metod och vilket tillvägagångssätt som valts att tillämpas. 
Vidare följer studiens urval, samt val av respondenter och faktorer, för att sedan övergå 
till en mer detaljerad förklaring av utförandet. Kapitlet avslutas med etiska aspekter, 
kritisk granskning och källkritik.  
I det fjärde kapitlet redogörs det för studiens empiri. Här framgår studiens resultat, som 
sammanställts från insamlad data. Detta kapitel utgör sedan underlag för nästkommande 
kapitel. 
Det femte kapitlet utgörs av studiens analys. Här genomförs en djupare analys av empirin 
som kopplas samman med de teorier och tidigare forskning som presenterats i den 
teoretiska referensramen. En redogörelse för skillnader och likheter i förhållande till teori 
och tidigare forskning framförs för att skapa en positionering till andra forskare. 
Diskussionskapitlet inleds med en avslutande diskussion och metodkritik. Därefter 
diskuteras studien i förhållande till olika bedömningskriterier. Avslutningsvis 
förekommer en diskussion utifrån ett samhällsperspektiv.  
Studiens sjunde kapitel omfattar de slutsatser som dragits i studien. Slutsatserna besvarar 
den frågeställning som studien innehåller och speglar forskarnas tolkning av empirin. 
Det sista och därmed åttonde kapitlet består av studiens potentiella bidrag och förslag till 
vidare forskning. Här redogörs det för vad studiens kan bidra med och det föreslås möjlig 
forskning inom området som upptäckts under studiens gång.  
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2. Teoretisk referensram  
 
I den teoretiska referensramen kommer det att redogöras för vilka teorier och tidigare forskning 
som denna undersökning inspirerats av. Kapitlets första del består av en presentation av 
relevanta teorier, medan del två presenterar tidigare forskning. Avslutningsvis följer en 
sammanfattning av de båda tidigare delarna. 

2.1 Teorier 

2.1.1 Modern portföljteori   
Markowitz (1952), den moderna portföljteorins fader, påvisade genom sin 
doktorsavhandling fenomenet diversifiering. Diversifiering är en sorts riskspridning som 
investerare kan använda sig av vid val av värdepapper till sin portfölj. En investerare kan 
genom att fördela sitt kapital mellan flera värdepapper lyckas sänka variansen, som är ett 
mått på risk. Dock förklarar Markowitz (1952) att diversifiering inte enbart handlar om 
antalet värdepapper. Det räcker inte att investera i många värdepapper i hopp om att 
variansen kommer minska. Vikten ligger i att investera i värdepapper med låga 
kovarianser mellan sig, det vill säga att investera i värdepapper utan hög samvariation 
sinsemellan. Diversifiering över branscher är lämpligt med tanke på att företag som 
tillhör olika branscher har lägre kovarians än företag som tillhör samma bransch.  

Markowitzs forskning (1952, Hamberg 2004, s.178-179) fick stor uppmärksamhet 
eftersom den utmärkte sig från tidigare forskning som utförts inom området. Hamberg 
(2004, s.178-179) redogör för denna forskning på ett tydligt och utförligt sätt. Utifrån en 
statistisk undersökning konstaterades att investerare kunde åstadkomma en mer effektiv 
kombination mellan risk och avkastning om investeraren fokuserade på kombinationer 
och sammansättningar av olika värdepapper, istället för att enbart fokusera på enskilda. 
Hamberg (2004, s. 180) beskriver det påvisade fenomenet diversifiering, som uppstår när 
två eller fler icke-perfekt korrelerade värdepapper sammansätts i en investeringsportfölj. 
Variansen minskar ju fler icke-perfekt korrelerade aktier som inkluderas i portföljen, 
vilket kan förtydligas genom aspekten att två bolag kan påverkas olika mycket av diverse 
micro-/marcohändelser. Risken för en portfölj innehållande aktier tillhörande två enskilda 
bolag minskar om bolagen påverkas av olika slags händelser. Därmed minskar risken om 
bolagens aktier inte är korrelerade med varandra. 

 
Effekten av att öka antalet värdepapper i en portfölj (The effect of adding more securities to a 
portfolio)  
Källa: Hamberg (2004, s. 181) 



 14 

Hamberg (2004, s. 180) använder sig av bilden ovan för att demonstrera hur risken i en 
portfölj minskar ju fler icke-perfekt korrelerade värdepapper som inkluderas i portföljen. 
Genom en väl diversifierad portfölj går det att nå en optimal riskjusterad avkastning, det 
vill säga högsta möjliga avkastning i förhållande till en viss risk. Inom portföljteorin tas 
två risker i beaktande. Hamberg (2004, s. 181) beskriver dessa två risker, som är 
systematisk och osystematiska risk. Den systematiska risken, även kallad marknadsrisk, 
är den risk som marknaden generellt utsätts för och som påverkar alla värdepapper i 
någon mening. Den risken går inte att reducera med hjälp av diversifiering. Osystematisk 
risk är den så kallade diversifierbara risken. Den osystematiska risken kopplas till en 
specifik marknad eller bransch, och enligt portföljteorin kan sådan risk reduceras med 
hjälp av diversifiering. 

Trots att diversifiering har en påverkan på hur investerare strukturerar sina portföljer 
finns det brister och problem som kan uppstå med detta förfarande. Hamberg (2004, s. 
181-182) redogör för dessa problem. Ett problem är att portföljdiversifieringens 
effektivitet har sin grund i icke-perfekt korrelerande värdepappers avkastning. Det 
innebär att värdepapper med en stark samvariation får en negativ påverkan på 
portföljdiversifieringens effektivitet, men samvariationen av dessa värdepapper kanske 
genererar en högre avkastning. Ytterligare problem visar sig genom att i takt med den 
ökade integrationen och globaliseringen världen över, ökar även samvariationen mellan 
olika finansiella marknader. Många företag är idag verksamma på den globala marknaden 
och påverkas därför av samma information och händelser, vilket leder till en allt högre 
samvariation. En ökad samvariation mellan enskilda värdepapper i en portfölj försämrar 
portföljens diversifieringseffekt. Det innebär att även om investerare tar hänsyn till 
diversifiering vid sammansättning av portföljer, så kan det uppstå problem med att 
reducera den osäkerhet som råder på världsmarknaden. Det blir följaktligen svårare att 
diversifiera bort risken.  
 
Modern portföljteori är relevant för denna studie då diversifiering fortfarande är ett 
centralt hjälpmedel för riskspridning i en investerares portfölj. Investerare som tillämpar 
diversifiering i sina portföljer är mindre känsliga för interna och externa chocker som kan 
inträffa på den finansiella marknaden. Till följd av att kapital sprids över olika länder, 
branscher och bolag sprids även risken. Portföljens utveckling blir därav inte lika känslig 
mot chocker som kan inträffa på en specifik marknad. Av den anledningen är det av vikt 
för investeraren att ha diversifiering i beaktande vid värdepappershandel. 
Pensionssparandet i premiepensionssystemet kan således behöva anpassas efter 
diversifiering. I vilken utsträckning diversifiering kan tillämpas kan dock ifrågasättas. En 
ökad integrering och globalisering gör det svårare att reducera risk på grund av en ökad 
samvariation. Samvariation kan emellertid vara bra för avkastningen i situationer där en 
bransch eller marknad går bra, även om det är mer riskfyllt.  

Oavsett synen beträffande diversifieringens effektivitet så är diversifiering en 
väsentlig aspekt att ta hänsyn till, även på fondmarknaden, och utgör därmed betydelse i 
denna undersökning beträffande premiepensionen. Markowitzs forskning (1952) med 
avseende på diversifieringens effekt berör kombinationer och sammansättningar av 
enskilda värdepapper. Forskningen är central i den här studien om premiepensionen 
eftersom fonder är kombinationer och sammansättningar av enskilda värdepapper. En 
värdepappersfond innehåller ett flertal olika värdepapper och en viss riskspridning inom 
själva fonden kan därför uppnås. Det innebär dock inte att varje enskild fond är perfekt 
diversifierad. Det förekommer nischfonder som enbart riktar sig mot bolag verksamma på 
en specifik marknad eller bransch, vilket gör dem sårbara ifall chocker inträffar där.  
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2.1.3 Beslutsprocess 
Beslutsprocessen för en investerare kan delas in i två delar. Hamberg (2004, s. 123) 
uppger att första delen handlar om processen att samla in väsentlig och nödvändig 
information och andra delen handlar om processen att tolka informationen på ett effektivt 
sätt. Något förenklat i teorin kan ett beslut fattas när dessa två delar har uppfyllts. I 
praktiken pendlar dock individen fram och tillbaka mellan beslutsprocessens två delar och 
det ses därför som en ständigt pågående process. 

Daniel och Titman (1999) beskriver det traditionella ekonomiska paradigm som antar 
att aktörer på marknaden handlar rationellt. Ett rationellt handlande innebär att aktörer på 
marknaden handlar efter väl grundande beslut som baseras på all tillgänglig information. 
Det är en förutsättning för en effektiv marknad. Daniel och Titman (1999) redogör dock 
för att verkligheten ser annorlunda ut. Människor har en begränsad förmåga att söka och 
tolka information. Svårigheter uppkommer vid avgörande om vad som är relevant 
information och hur den på ett effektivt sätt kan tillämpas för att analysera marknaden. 
Det beror på att människor agerar och utför analyser baserat på känslor, vilket kan 
förklaras genom finansbeteende. 

2.1.4 Finansbeteende 
Daniel och Titman (1999) beskriver finansbeteende (behavioral finance) som ett 
alternativt synsätt till teorin om en effektiv marknad. Finansbeteende utgår nämligen från 
att individer ständigt gör systematiska misstag vid bearbetning och tolkning av 
information. De systematiska misstagen utgör avvikelser från en effektiv marknad och 
förklaringen ligger i psykologiska beteendeaspekter. 

Det kan vara svårt att fatta väl grundade finansiella beslut i en komplex värld som 
präglas av stor informationsutgivning. Forskarna Tversky och Kahneman (1974, se Moser 
1990, s. 171) inom beteendeekonomi påvisade att människor använder sig av olika 
heuristiska principer för att underlätta svåra bedömningssituationer. Sedan dess har 
heuristiken utvecklats och fler former av heuristik har framkommit som förklaring till de 
systematiska misstag som människor gör. Dale (2015) är en forskare som ställer sig 
bakom Tverskys och Kahnemans forskning. Han redogör för heuristiken som en 
förenkling av beslutsfattandet. Heuristik bidrar till att människor tar till sig viss 
information som bedöms som nödvändig, medan resterande sovras bort. Det går att 
beskriva som en mental genväg som underlättar vid bedömning av information och vid 
beslutsfattandet. Denna genväg reducerar den tid som behöver avsättas för att hitta och 
analysera information. Dale (2015) beskriver några former av heuristik. En form är 
representativ heuristik (representative heuristic) som innebär att individen jämför den 
insamlade informationen med tidigare erfarenheter. Detta för att avgöra i vilken 
utsträckning insamlad information efterliknar tidigare information, för att därefter 
bedöma sannolikheten av ett visst utfall. En annan heuristik är tillgänglig heuristik 
(availability heuristic). Dale (2015) förklarar att den formen innebär att besluten ofta 
grundar sig på information och kunskapsinhämtning som finns lättillgänglig för 
individen. Hamberg (2004, s. 124-127) beskriver att denna form av heuristik är vanligt 
förekommande vid investeringar på den finansiella marknaden och refererar till 
fenomenet “home bias”. Fenomenet innebär att investerare tenderar att investera i 
värdepapper på den inhemska marknaden istället för på utländska marknader eftersom 
informationen är mer lättillgänglig där. Hamberg (2004, s. 124-127) redogör för 
ovanstående former av heuristik, men förklarar även fler. Individer som står inför ett mer 
komplext beslutsfattande tenderar att imitera varandra för att förenkla beslutsprocessen. 
Detta kallas för imitationsheuristisk (imitation heuristic), och uppstår vanligen i 
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situationer som präglas av en stor osäkerhet. Individer ser då ofta till liknande 
information som andra och imiterar beslut för att på så sätt legitimera sina egna. En 
ytterligare form av heuristik utgörs av att individer överskattar sin kunskap och insamlad 
information. Detta kallas för övertro (overconfidence). Efter ett beslut har fattats är det 
mindre sannolikt att individen ändrar sin uppfattning, även om det inte går i linje med ett 
tillfredsställande beslutsfattande. Daniel och Titman (1999) beskriver övertro som en av 
de tydligare dokumenterade aspekterna som påverkar det finansiella beteendet. Övertro 
tenderar att gestalta sig i situationer som präglas av en större osäkerhet och komplexitet. 
Effekten kan få en direkt och indirekt påverkan på hur individen bearbetar information 
inför ett beslutsfattande. Den direkta effekten innebär att individen lägger för stor vikt vid 
information som samlats in och tenderar att överskatta precisionen av den informationen. 
Den indirekta effekten av övertro innebär att individer filtrerar bort nyinkommen 
information och successivt vinklar beteende för att kunna upprätthålla och legitimera 
beslutet som en gång fattats. Detta fenomen kallas för kognitiv dissonans. Individer vill 
sällan erkänna misstag och rättfärdigar hellre ett beslut än ändrar beslutet efter ny 
inkommen information.  
 
Beslutsprocessen är väsentlig för denna undersökning då pensionssparandet påverkas av 
de beslut som tas inom premiepensionssystemet. Det stora fondutbud som erbjuds inom 
systemet kan utgöra svårigheter vid beslutsfattandet för den enskilda pensionsspararen. 
Det är mycket information att samla in och tolka för de pensionssparare som vill vara 
aktiva i beslutsprocessen och därmed välja premiepensionsfonder. Av den anledningen är 
det intressant att ha beslutprocessens och finansbeteendets heuristik i åtanke när studiens 
faktorer studeras. Eftersom finansbeteende förklaras genom att människor gör 
systematiska misstag vid bearbetning och tolkning av information kan det vara något som 
sker med informationen som pensionssparare samlar in inför beslutsfattande inom 
premiepensionen. Speciellt för sparare utan några förkunskaper behövs information 
samlas in för att sedan bearbetas och tolkas. Det innebär att risken finns att systematiska 
misstag uppkommer där eftersom psykologiska beteendeaspekter kan förekomma. Även 
om det finns mycket information att inhämta innebär det inte att alla förstår den korrekt 
och sedan använder den på bästa sätt. Därför är det intressant att ha finansbeteendet i 
beaktade under studien. Visserligen läggs inte fokus på att undersöka pensionssparares 
finansbeteende, men tidigare forskning utgår från det, vilka används i denna studie för att 
skapa positionering. Dessutom undersöks faktorn riskbeteende och dess vikt för 
pensionssparandet. Om riskbeteende, som har med risktolerans att göra, framstår som 
betydelsefullt kan de psykologiska aspekterna få en större roll i denna studie. 

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Osäkerhet gällande det orange kuvertet 
Artikeln Osäkerhet i ett Orange kuvert: Nationella Pensionssystemets Reform i Sverige 
(Insecurity in a Orange Envelope: National Pension System Reform in Sweden) är en 
avhandling utfärdad av forskaren Nyqvist (2015) där hon undersökte konsekvenserna av 
Sveriges reformerade pensionssystem. Undersökningen utformades genom intervjuer med 
tio utvalda politiker, sex experter inom pensionssystemet och sex juridiska sekreterare. 
Utöver det genomfördes en etnografisk fältstudie på Försäkringskassan och 
Premiepensionsmyndigheten. Ett sista perspektiv skapades genom utförandet av 
intervjuer med individer från den svenska befolkningen, angående åsikter och tankar 
gällande det nya reformerade pensionssystemet. 
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Regeringen skickar varje vår ut pensionsinformation i ett orange kuvert till alla 
medborgare som berörs av allmän pension. Det görs med avsikt att ge individen möjlighet 
till en allmän översikt över dess framtida ekonomiska situation som pensionär. Således 
kan individen avgöra om kompletterande privat pensionssparande är nödvändigt. Det 
reformerade systemet med sitt årliga informationsutskick har lett till fler valmöjligheter, 
men även större risker. Många medborgare motsatte sig denna förändring för de upplevde 
det nya systemet med en känsla av osäkerhet och oro. Starka reaktioner av ilska och 
frustration mot politiker och pensionssystemet i sig förekom. Vissa medborgare beskrev 
en känsla av maktlöshet. De kände sig bedragna då de ansåg att det nya systemet som 
införts var oförutsägbart och osäkert.  
 
Studien uppmärksammar övergången till det reformerade pensionssystemet. Även om 
politiker och staten ser fördelar och ansåg sig ha ett bra syfte med det nya systemet 
uppfattas det inte särskilt bra av medborgarna som känner en misstro. Detta beror delvis 
på förekomsten av otillräckliga kunskaper för att ta egna beslut gällande pensionen. 
Studien om osäkerheten kring det reformerade pensionssystemet bekräftade problemen 
med låg kännedom om pensionen hos medborgarna, samt ängslan systemet medfört. 

Än idag uppmärksammas pensionen och de ändringar som gjorts beträffande den. 
Många anser sig få alldeles för låga pensioner och de som går i pension idag omfattas inte 
helt av det nya systemet utan befinner sig i den generation som hamnade emellan 
systemen. En stor del av dagens pensionärer lever på garantipension, och data från 
Pensionsmyndigheten visar att det kommer fortsätta vara så för årskullar som snart går i 
pension. Eftersom premiepensionen tillkom det nya systemet och de ändringar som gjorts 
är det aktuellt för den här studien om just premiepensionen att se till systemskiftet. 
Medborgarnas oro och osäkerhet för pensionen på grund av deras kunskapsbrist kan vara 
en förklaring till varför de i dagsläget uppfattas som ointresserade och saknar 
engagemang. Samtidigt är det intressant att undersöka om kunskapsbrist och bristande 
engagemang verkligen skapar problem för pensionssparandet. 

2.2.2 Finansiell kunskap 
I studien Finansiell Kunskap och Pensionsplanering i Sverige (Financial Literacy and 
Retirement Planning in Sweden) utgick forskarna Almenberg och Säve-Söderbergh 
(2011) från data ur en kundundersökning utförd av svenska Finansinspektionen år 2010. 
Undersökningen mätte svenska befolkningens finansiella kunskap i form av förståelsen 
för grundläggande ekonomiska begrepp. Frågor ställdes om kalkylränta, inflation och 
riskdiversifiering. Utifrån Finansinspektionens data kunde Almenberg och Säve-
Söderbergh (2011) undersöka hur utrustade svenska befolkningen är för att kunna fatta 
finansiella beslut som kan krävas för pensionsplanering. Undersökningen gav resultat 
som tyder på att en stor del av den svenska befolkningen har låg finansiell kunskap. Stora 
brister förekommer i förmågan att tolka grundläggande ekonomiska begrepp. Det 
framgick att det fanns skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Unga, äldre, kvinnor 
och personer med låg utbildning eller inkomst visar en sämre nivå i mätningen. Flertalet 
med låg kunskap har inte ens försökt planera inför sin pension. Samtidigt tydliggörs ett 
positivt samband mellan finansiell kunskap och pensionsplanering. Personer med en 
högre förståelse av ekonomiska begrepp visar sig vara mer benägna till att planera inför 
pensionen.  

Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) beskriver att det svenska pensionssystemets 
uppbyggnad, med bland annat Pensionsmyndighetens centrala roll, underlättar för 
pensionsspararna och minskar kravet på finansiell kunskap inför planering av pensionen. 
Många pensionssparare uppger dock att de läser det orange pensionskuvertet, men många 
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anser sig likväl ha dålig förståelse för pensionssystemet och hur de ska hantera sina 
individuella konton. Därför avslutar Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) med att 
förtydliga att det finns anledning till att vara orolig för den låga finansiella kunskapsnivå 
som visade sig i studien.  

Lusardi och Mitchell (2011) är ytterligare två forskare som undersökte den finansiella 
kunskapsnivån i relation till pensionsplanering, men dock ur ett globalt perspektiv. 
Lusardis och Mitchells forskning (2011) kunde därtill påvisa att den finansiella 
kunskapsnivån skiljer sig åt mellan länder. Sverige var ett land som visades inneha en hög 
finansiell kunskapsnivå i jämförelse med många andra länder.  
 
Almenbergs och Säve-Söderberghs studie (2011) framför att den svenska befolkningen 
har låga finansiella kunskaper och framställer detta som ett problem eftersom det gör det 
svårare för pensionssparare att förstå pensionssystemet. Därför ansågs det intressant att i 
denna studie undersöka hur viktiga de finansiella kunskaperna är för pensionssparandet, 
mer specifikt inom premiepensionen. Låga kunskaper och lågt intresset kan vara något 
som utmärker pensionen idag, men det kanske inte utgör hinder för ett bra 
pensionssparande. Visserligen visar annan forskning på en hög finansiell kunskapsnivå, 
men oavsett nivå ansågs det relevant att undersöka vikten av just finansiella kunskaper i 
premiepensionen. 

2.2.3 Naiv diversifiering  
Diversifiering kan tillämpas av investerare för att reducera den risk som uppstår vid 
handel av värdepapper på finansiella marknader. I studien Naiv Diversifiering i det 
Svenska Premiepensionssystemet: Experimentell Bevisning (Naive Diversification in the 
Swedish Premium Pension Scheme; Experimental Evidence) undersöker Hedesström, 
Svedsäter och Gärling (2009) hur diversifiering tillämpas inom Sveriges 
premiepensionssystem. Hedesström, Svedsäter och Gärling (2009) hade hypoteser om att 
pensionssparare tillämpar en så kallad naiv form av diversifiering inom 
premiepensionssystemet. Med det menar forskarna att en aktiv placerare väljer olika 
fonder inom premiepensionssystemet för att sprida risken, men fonderna tenderar att 
överlappa varandra. En överlappning innebär att pensionsspararen placerar sitt 
pensionskapital i fonder som investerar på delvis samma marknad eller i snarlika 
branscher. Hedesström, Svedsäter och Gärling (2009) förklarar att ett underliggande 
problem är avsaknaden av kunskap och förståelse för hur kovariansen och därmed 
samvariationen mellan värdepapper fungerar, samt hur det i sin tur påverkar portföljens 
totala risk och avkastning. 

Resultatet från undersökningen kunde styrka forskarnas hypotes. Det påvisade att 
diversifiering tillämpas i syfte att reducera risken, men att diversifieringen i själva verket 
gjordes på ett naivt sätt. Det innebar att även om kapitalet placerades i olika fonder för att 
på så vis använda diversifieringens effekt, så påverkades inte portföljens totala risk. 
Resultatet påvisade även att riskaverta individer lade för stor vikt vid att inkludera många 
fonder i portföljen, men ytterst lite vikt lades vid analysen om huruvida en överlappning 
förekom. Hedesström, Svedsäter och Gärling (2009) menar att diversifiering därför kan 
leda till en illusion om att risken ska reduceras, men att fallet inte alltid behöver vara så. 
Forskarna förklarar att bristen på kunskap gällande aktiemarknaden och dess funktion är 
mer en regel än undantag när det kommer till pensionssystemet och placering av 
premiepensionen.  
 
Fenomenet diversifiering är av stor betydelse för riskspridning i investerares portföljer. 
Dock visar naiv diversifiering på problem som kan uppkomma när individer inte förstår 
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innebörden eller följderna av samvariation. Diversifieringens betydelse ska undersökas i 
denna studie och om den visar sig ha stor betydelse för pensionssparandet inom 
premiepensionen är det extra viktigt för pensionssparandet att hänsyn tas till förekomsten 
av naiv diversifiering och att försök till reducering sker. 

2.2.4 Karaktärsdrag vid investeringsbeslut  
Engström och Westerberg (2003) genomförde undersökningen Vilka Individer Gör Aktiva 
Investeringsbeslut i det Svenska Pensionssystemet (Which Individuals Make Active 
Investment Decisions in the Swedish Pension System). Studien inriktades mot specifika 
karaktärsdrag hos individer som är aktiva i beslutsprocessen vid placering av 
premiepensionen. Placering av premiepensionen är för många individer en svår uppgift då 
det förknippas med osäkerhet. Engström och Westerberg (2003) konstaterar att individer 
med förkunskaper om finansiella marknader tenderar att vara mer aktiva i 
beslutsprocessen vid placering av premiepensionen.  

Kvinnor är oftare mer aktiva än män. Yngre individer är vanligtvis mer aktiva i 
beslutsprocessen i jämförelse med äldre. Generellt är även personer med ett högre 
finansiellt välstånd, högre utbildning och en bättre kännedom om finansiella marknader 
mer aktiva i beslutsprocessen. Engström och Westerberg (2003) tar stöd från den 
psykologiska litteraturen som visar att en ökad komplexitet av ett beslutsfattande kan leda 
till att beslutet skjuts upp. Det är därav av stor vikt att institutioner som är verksamma 
inom pensionssystemet förser allmänheten med användbar information i syfte att 
underlätta investeringsbeslut.   
 
Engström och Westerberg (2003) påvisade ett samband mellan karaktärsdrag och 
investeringsbeslut inom premiepensionen. Individer med vissa kännetecken visade sig 
mer benägna till att vara aktiva vid beslutstagandet inom premiepensionen. Av den 
anledningen ansågs det intressant att i denna studie undersöka vilken betydelse olika 
faktorer på individnivå har för pensionssparandet inom premiepensionen. Den enskilda 
individen besitter självklart olika egenskaper och kunskaper, vilka kan ha olika stor 
betydelse för pensionssparandet. 

2.3 Sammanfattning 
Markowitz (1952) påvisade fenomenet diversifiering och dess effekt på investerares 
portföljer. Hamberg (2004, s. 178-181) redogör för denna forskning och beskriver 
diversifiering som en sorts riskspridning som framkommer genom att inkludera fler icke-
perfekt korrelerade värdepapper i en portfölj. Diversifiering ger investeraren möjlighet till 
att optimera sin portfölj genom att sprida riskerna. Det finns två risker som tas i 
beaktande inom den moderna portföljteorin; den systematiska risken och den 
osystematiska risken. Den systematiska risken går inte att reducera med hjälp av 
diversifiering. Den osystematiska risken är den risk som går att reducera med hjälp av 
diversifiering.  

Vidare beskriver Hamberg (2004, s. 181-182) problem som diversifieringen utsätts 
för. I takt med en ökad integration och globalisering ökar samvariationen mellan 
finansiella marknader i världen. I sin tur leder det till en ökad samvariation mellan olika 
bolag och därmed värdepapper, vilket ger en försämrad effekt på portföljdiversifieringens 
effektivitet.  

Även om diversifiering är ett vanligt förekommande verktyg för riskspridning, hävdar 
Hedesström, Svedsäter och Gärning (2009) att det förekommer en naiv tillämpning av 
diversifiering vid placering av premiepensionen. Individer investerar i fonder som 
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överlappar varandra, vilket påvisar en avsaknad av förståelse för samvariationens effekt. 
Hedesström, Svedsäter och Gärning (2009) menar att bristen på kunskap gällande 
aktiemarknaden och dess funktion är mer en regel än undantag när det kommer till 
placering av premiepensionen. 

Nyqvist (2015) uppmärksammar konsekvenserna för övergången till det nuvarande 
reformerade pensionssystemet. Det reformerade pensionssystemet har förskjutit ansvar 
från staten till individen, där individen erbjuds större valmöjlighet men även ställs inför 
ett större ansvarstagande. Nyqvist (2015) påpekar att många individer upplever en känsla 
av osäkerhet och oro gällande pensionen. Det kan delvis förklaras genom förekomsten av 
otillräckliga kunskaper. Det förekommer likheter mellan Nyqvists undersökning (2015) 
och Almenbergs och Säve-Söderberghs undersökning (2011). Båda undersökningarna 
bekräftar den kunskapsbrist som utmärker den svenska befolkningen. Almenberg och 
Säve-Söderberg (2011) bedömer att den svenska befolkningen har en låg finansiell 
kunskap och att det förekommer brister i förmågan att tolka grundläggande ekonomiska 
begrepp. Ett positivt samband framträder mellan finansiell kunskap och 
pensionsplanering. Personer med en högre förståelse av ekonomiska begrepp visar sig 
vara mer benägna till att planera sin pension.  

Engström och Westerberg (2003) är ytterligare exempel på forskare som beskriver att 
placering av premiepensionen anses som en komplex uppgift för många och ofta 
förknippas med osäkerhet. Engström och Westerberg (2003) analyserar sambandet mellan 
individers karaktärsdrag och aktiv pensionsplanering. Individer som har förkunskaper om 
den finansiella marknaden tenderar att vara mer aktiva i beslutsprocessen gällande 
placering av premiepensionen. Engström och Westerberg (2003) belyser att det är av vikt 
att se till relationen mellan en individs investeringsbeteende och dess karaktärsdrag. Trots 
att fokus i Almenbergs och Säve-Söderberghs studie (2011) låg i de finansiella 
kunskaperna, skiljde kunskaperna sig åt mellan olika grupper, vilket vidare speglade sig i 
pensionen. Karaktärsdrags betydelse framgick därmed både i deras studie såsom i studien 
utförd av Engström och Westerberg (2003). 

Hamberg (2004, s. 123) beskriver att en beslutsprocess kan delas in i två delar; (1) 
insamling av väsentlig information och (2) processen att tolka information. När dessa två 
steg har uppfyllts kan ett beslut tas. Daniel och Titman (1999) beskriver det traditionella 
ekonomiska paradigm som förutsätter att marknaden är effektiv och att marknadens 
aktörer handlar rationellt. Individens förmåga att uppfatta och utvärdera information inför 
ett beslutsfattande är dock begränsad. Daniel och Titman (1999) tydliggör att individer 
gör systematiska misstag vid bearbetning och tolkning av information, vilket utgör 
avvikelser från en effektiv marknad. Dessa misstag kan förklaras genom psykologiska 
beteendeaspekter som framkommer inom finansbeteende. Forskarna Tversky och 
Kahneman (1974, se Moser 1990, s. 171) påvisade att människor som ställs i svåra 
bedömningssituationer använder sig av olika heuristiska principer. Hamberg (2004) och 
Dale (2015) beskriver att individer använder sig av heuristiken för att förenkla och 
underlätta beslutstagandet. Övertro är en form av heuristik som är vanligt förekommande 
inom finansiellt beteende. 
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3. Metod 
 
Kapitlet kommer att inledas med en beskrivning av studiens angreppssätt och vetenskapsfilosofi. 
Vidare kommer metodval och studiens tillvägagångssätt att redogöras och motiveras, för att 
sedan utmynna i förklaring av urval och val av studiens respondenter och faktorer. Därefter 
kommer en mer djupgående beskrivning av själva utförandet, vilket följs av hänsynstagande i 
form av etiska aspekter, kritisk granskning och källkritik. 

3.1 Angreppssätt 
Studien utformades genom ett induktivt angreppssätt med ett inslag av deduktiv teori. 
Bryman och Bell (2013, s. 34) beskriver att inom ett induktivt angreppssätt, som oftast 
förknippas med kvalitativ forskning, utgår forskaren från observationer där resultat sedan 
utgör en teori. Det bygger på att forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån utförda 
observationer. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 31) innebär å andra sidan ett deduktivt 
angreppssätt att forskaren utgår från tidigare kunskaper och teoretiska överväganden för 
att skapa sig hypoteser, som sedan utsätts för empirisk granskning utifrån insamlad data. 
Resultatet visar sedan om hypoteserna ska bekräftas eller förkastas, vilket till slut kan 
utmynna i omformulering av teorin. 

Inför denna studie har grundkunskaper genererats från teori och tidigare forskning 
som vidare skapat möjlighet till utformning av relevanta frågor. Frågorna i sin tur har 
använts som underlag vid datainsamling. Utifrån den aspekten kan deduktiva inslag 
påvisas, men meningen med att använda teori, tidigare forskning och förkunskaper som 
grund är inte för att skapa hypoteser och möjlighet till beprövande av befintliga teorier. 
Avsikten är att forma och skapa något nytt utifrån insamlad data, vilket förknippas med 
induktiv karaktär. Skapande av något nytt innebär dock inte i denna mening skapande av 
en ny teori, utan istället en teoretisk förståelse som kom att uttryckas i studiens slutsatser. 
Därmed har denna studie gjort avsteg från det induktiva angreppssättet. Bryman och Bell 
(2013, s. 34-35) förklarar dock att det är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning 
att använda sig av teorier som bakgrund, och även att kvalitativa forskare i många fall 
inte frambringar nya teorier. Därför bör angreppssätten beskrivas som tendenser snarare 
än klara uttryck. 

3.2 Vetenskapsfilosofi 
Epistemologi, eller kunskapsteori, berör vad som är eller kan ses som 
godtagbar/acceptabel kunskap inom ett område. Bryman och Bell (2013, s. 35-36, 38) 
beskriver att kunskapsbaserade uppfattningar kan indelas i olika ståndpunkter. En central 
ståndpunkt är positivism, som utgår från naturvetenskapliga metoder vilka appliceras på 
den sociala verkligheten. Sann kunskap enligt det positivistiska synsättet utmärker sig 
genom att den kan bekräftas via sinnena och är värderingsfri. Interpretativism, 
tolkningsperspektivet, är en kunskapsuppfattning som motsätter sig positivismen och det 
naturvetenskapliga synsättet. Enligt interpretativismen går det att från grunden urskilja 
samhällsvetenskapens studieobjekt (människor och institutioner) från naturvetenskapliga 
studieobjekt (bland annat atomer och molekyler). Detta medför att det krävs ett annat 
konsekvent tänkande för forskningsprocessen än det naturvetenskapliga vid studier av 
den sociala verkligheten. Därmed ställs det krav på forskaren att finna den subjektiva 
innebörden av social handling.  

Den här studien bygger varken på att förklara det mänskliga beteendet utifrån 
underliggande krafter eller att skapa en empatisk förståelse av det mänskliga beteendet. 
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Däremot är studien av en mer interpretativ inriktning då teoretiska begrepp, som inte går 
att uppfatta genom sinnena, ligger till grund. Stor vikt har lagts på tolkning och förståelse 
av teori och insamlad data. 

Ontologi, läran om det varande, berör sociala entiteters (föremåls) art och natur. 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 41-43) framgår det att vikten ligger i hur dessa entiteter 
uppfattas. Antingen kan de ses som objektiva enheter vilka innefattas av en yttre 
verklighet för de sociala aktörerna, eller ses som konstruktioner skapade av aktörers 
uppfattningar och handlingar. En ontologisk ståndpunkt är objektivism. Den utgår från att 
förekomsten av sociala företeelser och deras betydelse är oberoende av sociala aktörer. 
De sociala företeelserna möts av människor genom yttre fakta, som befinner sig utanför 
människors intellekt och därmed ej kan påverkas. Ontologin utgörs även av en annan 
ståndpunkt, nämligen konstruktionism. Där ses sociala företeelser och deras innebörd 
som något som sociala aktörer kontinuerligt skapar och reviderar. En konstruktionistisk 
karaktär utmärker den här undersökningen eftersom pensionen är en konstruktion som 
skapats av oss människor och pensionssparandet ständigt påverkas av människors 
beslutstaganden i livet. 

3.3 Forskningsmetod  
Denscombe (2009, s. 367) beskriver att det är data som ligger till grund för om 
forskningen får en kvalitativ eller kvantitativ karaktär. I den här undersökningen används 
en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning är ett samlingsnamn som innefattar 
flera samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt. Denscombe (2009, s. 423) förklarar att det 
som skiljer dessa tolkande tillvägagångssätt från de kvantitativa är att deras huvudsakliga 
data består av text och bilder, istället för siffror och statistiska beräkningar. Den 
kvalitativa forskningen är riktad mot samhället och människor. Fokus hamnar i att studera 
hur människor uppfattar och förstår händelser, samt hur de fungerar i grupp.  

Bryman och Bell (2013, s. 418-419) förklarar att den kvalitativa forskningen har en 
mer deskriptiv (beskrivande) karaktär. Förklaringar och tolkningar prioriteras före 
preskriptiv (föreskrivande) kunskap. Syftet med denna sorts forskning handlar om att 
finna en kontextuell förståelse genom mer djupgående data. Forskningen är 
processinriktad och möjliggör successiva justeringar under studiens gång. Kvantitativ 
forskning är däremot mer statisk där struktur värderas. I kvantitativ forskning är av vikt 
att nå resultat som kan generaliseras på given population istället för att försöka förklara 
något från grunden.  

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka olika finansiella och 
individanpassade faktorer för att utreda vilka faktorer som är viktigast för 
premiepensionssparandet idag, samt undersöka hur sparandet i premiepensionen kan 
formas efter dessa faktorer anses det behövas mer djupgående data. En kvantitativ 
forskning skulle inte vara det ultimata valet med anledningen av att informationen som 
söks behöver vara av mer förklarande och beskrivande karaktär. Förvisso skulle 
kvantitativ data troligtvis ge möjlighet till högre generalisering, som kan vara att föredra. 
Däremot skulle det ske på bekostnad av mindre djupgående data. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Enligt Denscombe (2009, s. 183) kan de samhällsvetenskapliga tillvägagångssätten 
indelas i fyra olika grenar. Dessa är intervjuer, frågeformulär, observation och skriftliga 
källor. Samtliga tillvägagångssätt används som verktyg för insamling av data. I denna 
studie användes tillvägagångssättet intervjuer. Denscombe (2009, s. 233-235) beskriver 
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att intervjuer kan delas upp i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. I en strukturerad intervju innehar forskaren en stor kontroll över frågorna och 
det ges endast lite utrymme till diskussion mellan forskare och respondent. Denna typ av 
intervju är anpassad för undersökningar med en standardiserad karaktär där en större 
mängd data behöver samlas in. En semistrukturerad intervju är mindre strikt än en 
strukturerad. Forskaren använder sig av en lista med färdiga ämnen och frågor, men 
respondenten ges större utrymme och möjlighet till utveckling av egna svar och 
synpunkter. En intervju kan också utformas efter en ostrukturerad karaktär. Det används 
när forskaren vill betona respondentens tankar och åsikter. Forskaren ska, i en 
ostrukturerad intervju, ingripa så lite som möjligt och låta respondenten tala fritt. Det är 
vanligt förekommande att forskare som väljer att använda intervjuer som verktyg 
tillämpar en kombination mellan semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

I denna undersökning har emellertid semistrukturerade intervjuer används då det 
ansågs som ett passande val. Avsikten var att ge respondenten utrymme till att själv 
utveckla sina tankegångar, samtidigt som viss struktur krävdes för att insamla rätt 
information. Intervjuer är lämpligt i situationer där forskaren behöver erhålla kunskap i 
form av människors uppfattningar, erfarenheter, känslor och åsikter. Även om känsliga 
frågor är aktuella för forskaren eller om privilegierad information behövs är intervjuer att 
föredra. Detta framgår av Denscombe (2009, s. 232-233) och är ytterligare belägg till 
varför intervjuer var ett bra verktyg för denna studie. Intervjuerna utgav data i form av 
information och kunskapsspridning utifrån experters erfarenheter och expertis. 
 
Vid val av tillvägagångssätt för en undersökning är det lämpligt att se till för- och 
nackdelar som tillkommer. Denscombe (2009, s. 267-269) menar att intervjuer skapar 
möjlighet till mer djupgående information. De har oftast en hög flexibilitet och kan även 
inneha hög validitet. Data som insamlas anses kunna kontrolleras beträffande 
uppriktighet. Dock är intervjuer oftast tidskrävande och har en lägre tillförlitlighet. Det 
kan vara svårt att uppnå objektivitet då intervjuaren och kontexten kan ha en inverkan på 
respondenten. En till nackdel med intervjuer är den intervjuareffekt som kan uppstå. Det 
innebär att respondenten påverkas av intervjusituationen och därmed uttrycker sig på ett 
sätt samtidigt som respondenten egentligen agerar och handlar annorlunda. Dock behöver 
inte nackdelarna som kan förekomma vid intervjuer utgöra hinder, utan det kan snarare 
ses som något forskaren bör ha i beaktande och arbeta med för att motverka. 

Inför valet av tillvägagångssätt är det av vikt att se till alternativa verktyg för 
insamling av data. Denscombe (2009, s. 208) beskriver att frågeformulär kan användas på 
ett stort antal respondenter och det kräver ingen personlig integration. Däremot är ett 
sådant tillvägagångssätt mer anpassat till insamling av okomplicerad information. Vidare 
förklarar Denscombe (2009, s. 271) att observationer fungerar utmärkt när forskaren ska 
beskriva händelser och människor i ett sammanhang. Verktyget ger data som beskriver 
det som inträffar, men inte varför det inträffar. Det sistnämnda verktyget för 
datainsamling benämner Denscombe (2009, s. 216-217) som skriftliga dokument. 
Skriftliga dokument är kostnadseffektivt och underlättar vid tillträde av data. En negativ 
aspekt är dock att verktyget utgår från sekundärdata, vilket kan reducera trovärdigheten. 

3.4.1 Intervjuer ansikte mot ansikte 
Insamling av data för studien genomfördes utifrån forskningsstrategin 
surveyundersökning, utformad av intervjuer ansikte mot ansikte. Denscombe (2009, s. 
29) beskriver det som en kostsam undersökning, då kostnader kan uppkomma i form av 
intervjutid och resor. Däremot finns fördelar med denna typ av undersökning. 
Undersökningen kan ge forskaren möjlighet till en detaljerad och djupgående data, 
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samtidigt som den underlättar för forskaren att kunna försäkra sig om att respondenten 
talar sanning. I den här studien var det av vikt att både få tillgång till information som var 
djupgående och var trovärdig för att möjliggöra en analys av vilka faktorer som är mest 
betydelsefulla för pensionssparandet i premiepensionssystemet. Missvisande information 
skulle kunna ge en felaktig bild av faktorernas relevans. Intervjuer ansikte mot ansikte var 
därmed ett noga genomtänkt val som gjorts för att motverka problem som skulle kunna 
uppkomma genom icke trovärdig data.  

Ett ytterligare beslut som behövde fattas var om intervjuerna skulle utformas 
personligt eller i grupp. Denscombe (2009, s. 235-236) uppger för- respektive nackdelar 
med dessa intervjuformer. En gruppintervju kan skapa diskussioner som bidrar till 
intressanta resonemang. Däremot kan respondenter påverkas av varandras åsikter och 
värderingar, vilket kan reducera tillförlitligheten. En personlig intervju är lätt att 
arrangera och där insamlas uppfattningar och synpunkter utifrån en källa åt gången. Det 
gör det lättare för forskaren att använda denna sorts intervju vid sammanställning av data. 
Vid utförande av den här undersökningen var det av betydelse att erhålla information där 
respondenterna inte påverkas av varandra. Detta för att kunna avläsa korrekta mönster 
utifrån respondenternas enskilda svar. Personliga intervjuer var därmed ett lämpligt val. 

3.4.2 Urval 
Undersökningen utfördes på ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att varje enhet i 
populationen inte har samma möjlighet att komma med i urvalet. Urvalet var med andra 
ord inte ett slumpmässigt urval. Denscombe (2009, s. 237) tydliggör att kvalitativa 
forskare använder sig av urval som inte baseras på sannolikhet eftersom det i kvalitativ 
forskning inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval som är representativt för 
hela populationen i undersökningen. Det är istället valet av respondenter eller företeelser 
som är av vikt. Mer specifikt har ett subjektivt urval tillämpats i denna studie. Denscombe 
(2009, s. 37) beskriver ett subjektivt urval som innebär att forskaren medvetet väljer sitt 
urval av respondenter eller företeelser utifrån den information dessa besitter. Forskaren 
kan på så sätt utgå från syftet och förhoppningsvis välja respondenter eller företeelser 
som är bäst lämpade för insamling av värdefull data till fördjupning inom ett specifikt 
område. Genom att välja respondenter utefter den kunskap och position dessa besitter är 
det möjligt för forskaren att på ett effektivt sätt samla in data med relevans och kvalitet 
för studien. Därav blev ett subjektivt urval ett passande val i denna studie. 

3.4.3 Val av respondenter 
Respondenterna till denna undersökning valdes med stor omsorg och medvetenhet. Valet 
av studiens fem respondenter baserades på vilket potentiellt bidrag de ansågs kunna 
tillföra undersökningen. Samtliga respondenter hade god kännedom om premiepensionen, 
vilket utgjorde skäl till att de kontaktades.  

När studiens ämne hade bestämts söktes information inom området. I 
intresseväckande inlägg och krönikor om premiepensionen uppkom namn på personer 
som uttryckte sig i centrala frågor. Informationssökandet gav även insikt över bolag som 
hade stor betydelse inom premiepensionen. Utifrån dessa bolags hemsidor hittades namn 
på personer med positioner som ansågs vara väsentliga för denna studie. Personerna som 
hittats kontaktades via e-post med förfrågan om att medverka i undersökningen, och kom 
att bli studiens respondenter. 

Studiens första respondent var Svante Linder. Linder arbetar som administrativ chef 
på det statliga bolaget Sjunde AP-fonden. Hans arbete innefattar arbetsuppgifter med allt 
ifrån beräkning av avkastning, till kommunikation, HR, och det som inom bankvärlden 
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kallas Back Office och Middle Office. Studiens andra respondent var Dan Adolphson 
som arbetar som trygghetsekonom på AMF. Adolphson är talesperson i konsumentfrågor 
kopplade till pensionen. Den tredje respondenten var Rasmus Bjälkeson. Bjälkeson 
arbetar på Pensionsmyndigheten som ansvarig för fond- och finansadministration. Han 
ansvarar för fondhandeln inom premiepensionen, vilket innefattar både hur den dagliga 
handeln löper och andra finansiella flöden gällande premiepensionen. Studiens fjärde 
respondent var Jonas Lindmark som arbetar som analyschef och redaktör på Morningstar 
i Sverige. Lindmark har arbetat på Morningstar sedan år 2000, men innan dess var han 
ansvarig för fondbevakningen på tidningen Affärsvärlden. Lindmark var bland annat med 
och utvecklade Sveriges första fondbetyg. Han har skrivit många intressanta och lärorika 
krönikor om premiepensionen och dess förvaltning. Studiens femte och därmed sista 
respondent var Hanna Helgesson. Helgesson arbetar på branschorganisationen 
Fondbolagens Förening, där hon arbetat sedan år 2004. År 2011 fick hon titeln 
Sparekonom. Hon arbetar bland annat med fondstatistik, bloggar på Fondkollen och 
arbetar med ett projekt som heter Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen.  

3.4.4 Val av undersökningsfaktorer 
Utifrån tidigare forskning, teorier och andra källor har vissa faktorer hittats som ansågs 
intressanta att undersöka. Inom premiepensionssystemet möjliggörs fondsparande med 
pensionskapital, och därav valdes finansiella faktorer ut som är vanligt förekommande 
inom fondmarknaden. Premiepensionssparandet skiljer sig från övrigt fondsparande i och 
med premiepensionssystemets specifika uppbyggnad och struktur. Av den anledningen 
ansågs det intressant att undersöka om faktorerna har en stor betydelse för just 
premiepensionssparandet och hur pensionssparandet i så fall kan formas efter faktorerna. 
Dessutom valdes individanpassade faktorer ut för att kunna ta reda på om den enskilda 
pensionsspararens kännetecken har en betydelse för pensionssparandet inom 
premiepensionen. Överlag borde individanpassade faktorer av olika slag ha betydelse för 
sparandet, men eftersom premiepensionssparandet skiljer sig åt kan det ha en påverkan på 
faktorers betydelse. Därmed ansågs inte kopplingen mellan premiepensionssparandet och 
dessa faktorer lika självklar, vilket därför undersöks.  

Faktorerna undersöks genom en kvalitativ forskning utformad av intervjuer. Detta 
beror på att avsikten inte enbart är att finna en koppling mellan faktorerna och 
pensionssparandet, utan att även förstå betydelsen av de olika faktorerna, vilket bedömdes 
kunna fås genom intervjuer med experter inom området. Utifrån tidigare forskning går det 
att avläsa samband mellan pensionssparande och vissa faktorer som berörs i denna studie, 
men med denna studies upplägg skapas möjlighet till en djupare insikt i 
premiepensionssparandet och hur det kan anpassas efter olika faktorer.  

3.4.5 Planering av intervjuer 
Innan genomförandet av intervjuerna ägnades tid åt utformning av frågor och 
diskussionspunkter. Intervjuerna blev formgivna med en till viss del strukturerad 
uppbyggnad, men hade inte ett alltför strikt sammanställt frågeschema. Frågeschemat 
utgick istället från ett antal öppna frågor som inbringade relevans för studien och som 
lämnade plats för flexibilitet och anpassning. Enligt Denscombe (2009, s. 250) går det på 
så sätt att undvika att respondenten får ett begränsat utrymme eller styrs i en viss riktning. 
Dock behölls en viss struktur för att skapa ett så professionellt och givande frågesamtal 
som möjligt. 

Innan genomförandet av de ordinarie intervjuerna utfördes en pilotundersökning. 
Bryman och Bell (2013, s. 276-277) beskriver att avsikten med en sådan undersökning är 
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att kunna försäkra sig om att undersökningsfrågorna bibehåller sin funktion, men även att 
ge en översikt över hur undersökningen fungerar i helhet. En pilotundersökning kan ge 
forskaren möjlighet att tydliggöra frågor som kan vara svåra att begripa samtidigt som 
frågornas ordningsföljd kan testas. Före de ordinarie intervjuerna i den här studien 
genomfördes en pilotundersökning innehållande frågor och diskussionspunkter för att 
kunna erhålla konstruktiv kritik. Pilotundersökningen underlättade arbetet med att finna 
tvetydiga frågor som därmed kunde justeras och redas ut. Samtidigt kunde förslag till 
förbättring upptäckas, vilket tillförde väsentliga lärdomar. En lärdom var att intervjuarna 
borde fördela uppgifterna mellan sig innan intervjutillfället. En intervjuare borde ha 
huvudansvaret för att förmedla frågorna på ett tydligt och välformulerat sätt, medan den 
andre ansvarar för att ta anteckningar och eventuella kompletterande följdfrågor. Genom 
hänsyn till detta skapas ett flyt i de ordinarie intervjuerna, vilket förhoppningsvis gav ett 
intryck av väl utformade och förberedda intervjuer. 

3.4.6 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna startade tillfrågades respondenten om samtycke till inspelning, samt 
om denna önskade vara anonym. Detta för att undvika missförstånd och oklarheter, samt 
för att respektera respondenternas integritet. Intervjuerna inleddes med korta frågor där 
respondenten gavs möjlighet att presentera sig själv, samt vilken befattning och vilka 
arbetslivserfarenheter denna hade. Vidare presenterades studiens syfte för att ge 
respondenten en överblick och för att skapa en naturlig övergång till de nyckelfrågor som 
kom att framföras. Intervjuerna indelades i tre delar. Den första delen utgjordes av 
finansiella faktorer som är vanligt förekommande inom finansmarknaden. Detta för att 
utreda vilka faktorer som är viktiga för premiepensionssparandet idag. Därefter övergick 
intervjun till den andra delen som utgjordes av individanpassade faktorer. Vissa 
kännetecken hos en individ, exempelvis ålder och ekonomisk ställning, kan vara faktorer 
som är angelägna för den enskilda individens pensionssparande och är därför av vikt att 
analysera. Således är dels de vida finansiella faktorerna, dels de mer individanpassade 
faktorerna intressanta att se till, då de kan utgöra mönster och medföra intressanta 
resonemang.  

I intervjuns tredje del diskuterades aktuellt inom området, såsom nyheter och/eller 
inlägg skrivna av den intervjuade respondenten. Avslutningsvis gavs respondenten 
möjlighet att tillägga något eller ge några andra avslutande kommentarer. Denna del av 
intervjun användes för att koppla samman intervjuns två första delar och på så vis skapa 
ett naturligt avslut av intervjun. Samtliga intervjuer höll en tidsram på 45-60 minuter.   

3.4.7 Efterarbete 
När intervjuerna var klara användes de upptagna ljudinspelningarna för transkribering av 
vardera intervju. Respondenternas exakta formuleringar och ordval skrevs ned, vilka 
sedan kom att utgöra grunden för analys av studiens insamlade data. Larsen (2009, s. 101) 
beskriver att en analys av kvalitativ data innebär att utgå från en större mängd data som 
sedan bearbetas och minskas genom att information som saknar relevans för studiens 
frågeställning sorteras bort. Det är viktigt eftersom reducering och organisering av den 
stora mängd data som vanligtvis insamlas vid kvalitativa undersökningar kan tillfoga 
analyserbar data. I den här studiens efterarbete togs detta i beaktande. Från 
transkriberingarna valdes det innehåll ut som ansågs överensstämma bäst med studiens 
syfte och frågeställning, vilket sedan sammanställdes under vissa kategorier och utgjorde 
studiens empiri. 
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Studiens ansats inom den kvalitativa dataanalysen är analys av meningsinnehåll. 
Johannessen och Tufte (2003, s. 109-110) beskriver att det är en dataanalys där fokus 
hamnar på innehållet i insamlad data. Datainsamlingen formas till texter som sedan kodas 
för att kunna delas in i kategorier eller teman. Det möjliggör i sin tur att mönster och 
samband går att identifiera ur studiens data. 

För att säkerställa att empirin överensstämde med vad respondenterna åsyftat utfördes 
en respondentvalidering. Bryman och Bell (2013, s. 402) förklarar respondentvalidering 
som en process där resultaten skickas till de personer som på något sätt deltagit i 
undersökningen för att de ska kunna fastställa att forskarens framställning av studiens 
data är korrekt. I denna studie skickades färdigställd empiri till varje respondent med 
intentionen att kunna få ett godkännande eller möjlighet till justeringar. Det ansågs 
lämpligt dels för studiens trovärdighet, dels av etiska aspekter.  

3.5 Etiska aspekter 
Bryman och Bell (2013, s. 143) beskriver att etiska regler är av vikt att ta hänsyn till i en 
undersökning för att respektera respondenterna. Dessa regler rör frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet av personer som är involverade i undersökningen. 
Samtliga respondenter tillfrågades via e-post om de önskade att delta. Deltagandet var 
således frivilligt och respondenten fick möjlighet att bestämma var och när intervjun bäst 
passade.  

Innan intervjun startade ställdes frågan om tillåtelse för inspelning av intervjun och 
samtliga respondenter gav sitt godkännande till detta. Sedan ställdes frågan om 
respondenten önskade att vara anonym eller om data från respondenten skulle behandlas 
konfidentiellt. Ingen av respondenterna önskade anonymitet, utan gav sin tillåtelse till 
användning av namn och given data i undersökningen. Respondenterna var även tydliga 
med att de fick kontaktas i efterhand vid eventuella tvetydigheter eller vid behov av 
komplettering till frågor. Efter intervjun gavs information om när studien beräknades vara 
färdig och respondenterna tillfrågades om de önskade en kopia av det sammanställda 
resultatet innan undersökningen publicerades. 

3.6 Kritisk granskning 
Vid bedömning av forskning, och i det här fallet företagsekonomisk forskning, finns det 
vissa viktiga kriterier att ha i beaktande. Bryman och Bell (2013, s. 62) redogör för tre 
centrala kriterier som är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet, som även 
benämns som tillförlitlighet, berör aspekten om resultaten blir desamma om 
undersökningen genomfört på nytt. Det är av vikt att se om resultatet påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Om undersökningen ska hålla en hög kvalitet 
måste den vara följdriktig och pålitlig. Larsen (2009, s. 81) beskriver reliabilitet som 
undersökningens tillförlitlighet och beror på hur stor noggrannhet som funnits under 
arbetets gång. 

Replikerbarhet är ett annat kriterium som Bryman och Bell (2013, s. 63) förklarar, 
vilket handlar om hur reproducerbar en undersökning är. Om en undersökning ska gå att 
replikera måste forskarna detaljerat beskriva sitt tillvägagångssätt. Denna studie har en 
kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer med utvalda respondenter. Det kan 
tyda på lägre replikerbarhet eftersom intervjuerna kan ge upphov till mer personligt 
riktade åsikter. Däremot borde replikerbarheten och reliabiliteten förstärkas då 
respondenterna har en djup och bred kunskap samt betydande erfarenheter, vilket borde 
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speglas i mer korrekt information. Förutom det har noggrannhet tillämpats genom hela 
studien. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 63) beskriver validitet som handlar om granskning av en 
undersöknings slutsatser för att se ifall de är sammanhängande. Enligt Larsen (2009, s. 
80) kan kvalitativa undersökningar underlätta för en högre validitet med tanke på att 
justeringar successivt kan göras under arbetet för anpassning mot frågeställningen. 
Validitet delas in i olika slag. Bryman och Bell (2013, s. 63) redogör för 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. I denna studie 
har hänsynstagande främst tagits till begreppsvaliditet och ekologisk validitet, men extern 
validitet har också berörts. Intern validitet används i situationer för att förklara hur starka 
orsakssamband som finns mellan olika variabler. Bryman och Bell (2013, s. 64) beskriver 
att den interna validiteten handlar om hur starka slutsatser med olika kausala samband är. 
Johannessen och Tufte (2003, s. 192) redogör för intern validitet som påvisandet av 
orsakssamband. Visserligen berör denna studie samband mellan pensionssparandet och 
olika faktorer, men studien mäter inte kvantitativa orsakssamband.  

Begreppsvaliditet, eller teoretisk validitet som det även kallas, beskriver Bryman och 
Bell (2013, s. 63) som en inriktning som oftast brukar användas vid förklaring av kriteriet 
validitet. Begreppsvaliditet handlar om det man har som avsikt att mäta faktiskt är det 
som i själva verket mäts. Johannessen och Tufte (2003, s. 47) nämner begreppsvaliditet 
som en bedömning på om insamlad data verkligen är en korrekt representation av det som 
undersöks. I den här studien har forskningsfrågan och syftet hela tiden legat till grund vid 
utformningen av arbetet. Det gjordes för att inte förlora kopplingen till vad som 
undersökningen har för avsikt att mäta.  

Bryman och Bell (2013, s. 64) redogör för ekologisk validitet som berör hur mycket 
samhällsvetenskapliga resultat verkligen är lämpade i människors vardag och deras 
naturliga sociala miljöer. Ju mer konstgjord miljö, desto större är sannolikheten att en 
lägre ekologisk validitet framträder. Med tanke på att studiens respondenter besitter 
positioner på välkända bolag samt att flertalet uttalar sig i media i form av bland annat 
blogginlägg och krönikor, ansågs de ha en vana att formulera sig i frågor inom det 
område som denna undersökning berör. Intervjusituationen ansågs dessutom inte som 
något som borde vara ovanligt och absolut skilja sig från valda respondenters vanliga 
miljöer.  

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 64) förklaras extern validitet som hur pass mycket 
resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver undersökningens kontext. 
Johannessen och Tufte (2003, s. 241) beskriver den externa validiteten så samma sätt. 
Kontexten har att göra med tid, situation och deltagande individer. Eftersom respondenter 
valdes oberoende av varandra, utifrån skilda bolag, där intressen troligtvis skiljer sig åt, 
ansågs det vara ett bra val beträffande den externa validiteten. Dock kan det vara svårare 
med generaliseringar över tid med tanke på att både pensionssystemet och 
fondmarknaden förändras.  

3.7 Källkritik  
Det är viktigt att kritiskt granska källor som ska användas i en studie. Denscombe (2009, 
s. 281) beskriver betydelsen av att vid granskning av skriftliga källor se till källans 
autencitet (äkthet), representativitet, trovärdighet och innebörd. Inför valet av källor till 
den här studien togs detta i beaktande. Studiens skriftliga källor består främst av 
forskningsrapporter, läroböcker och information från webbsidor, artiklar, blogginlägg, 
och krönikor. Många källor är förstahandsredogörelser som är skrivna av personer, 
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myndigheter och företag som ansågs vara trovärdiga. De flesta källorna är publicerade 
nyligen. De utreder och uppmärksammar händelser som nyligen inträffat, bortsett från 
pensionsskiftet som infördes för över femton år sedan. Dock har skiftet medfört 
konsekvenser vilka visar sig än idag. Därav utgörs dessa och övriga källor av aktuell 
information. De andrahandskällor som används i studien är läroböcker och 
tidningsartiklar. Även om förstahandskällor oftast är att föredra, har ett fåtal 
andrahandskällor valts att användas med anledning av det utförliga innehållet. Dessa 
källor ansågs dock som tillförlitliga utifrån att läroböckerna används som kurslitteratur på 
högskoleutbildningar, samt att tidningsartiklarna är publicerade i morgontidningarna 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid enstaka fall har ursprungskällan lästs för att 
försäkra sig om att andrahandskällan formulerat sig korrekt.  

Källorna ansågs vara representativa eftersom det i flertalet situationer upptäckts att 
snarlik information fanns angiven i andra källor. Vid de tillfällena valdes de källor som 
betraktades mest lämpliga med tanke på författare och härkomst. Innebörden var tydlig i 
samtliga källor och är därmed förklaringen till varför de användes. Dessutom har de 
källor som ansetts innehålla partisk information valts att undvikas i studien. Det har gjorts 
genom att se till syftet med informationen som står angiven i källan. Exempelvis har 
Pensionsmyndigheten använts som källa eftersom deras uppgift är att förse allmänheten 
med information, och ska vara en objektiv myndighet. På så sätt kan förhoppningsvis 
information undvikas som utgörs av åsikter med syfte att sälja in något som står i dennes 
eller bolagets intresse. 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer studiens empiri framställas i tre delar. Den första delen består av 
finansiella faktorer, andra delen utgörs av individanpassade faktorer och den avslutade tredje 
delen innehåller aktuella ämnen inom området samt respondenternas avslutande kommentarer. 

4.1 Finansiella faktorer 

4.1.1 Risk och avkastning 
Sammantaget framgår det av intervjuerna att det finns en tydlig koppling mellan risk och 
avkastning, och att faktorn har betydelse för pensionssparandet inom premiepensionen. 
Linder och Helgesson beskriver vikten av att se den allmänna pensionen som en helhet. 
Inkomstpensionen kan liknas vid en realränteobligation och utvecklas som inkomstindex i 
Sverige. Detta medför att den har en lägre risk och därför bör en högre risk tas i 
premiepensionen. Helgesson beskriver att ett syfte med premiepensionen var att få 
möjlighet att placera kapital på kapitalmarknaden och därmed få möjlighet att ta del av 
utvecklingen som finns där. Om man har långt kvar till pension, så ska man våga ta en 
högre risk för det ger också möjlighet till en bättre avkastning. Bjälkeson beskriver 
premiepensionen som ett långsiktigt sparande och menar att eftersom inkomstpensionen 
innehåller en lägre risk så bör en viss risk tas i premiepensionen för att få möjlighet till en 
bättre avkastning på sikt. Bjälkeson förklarar: “Har man lång sparhorisont eller råd att 
förlora, ja då bör man fundera på att ta en högre risk”.  

Lindmark beskriver inkomstpensionen som en ganska tråkig och trygg placering och 
menar därför att det inte gör så mycket om en större risk tas i premiepensionen eftersom 
man ändå har “grundplåten”. Men trots att en högre risk är ett bra val för de flesta kan 
risktagandet i premiepensionen utgöra ett dilemma för låginkomsttagare. 
 
Lindmark säger: 

- I det läget när de pengarna är så viktiga, kan jag tycka att det talar om för att ta 
lägre risk för dem. Så man inte riskerar att det blir en börskrasch strax innan man 
går i pension och hälften försvinner. Men å andra sidan, har man fortfarande 
tjugo/trettio år kvar så är ju den här lilla avsättningen, där finns ändå chansen att 
få ytterligare lite mer pengar att göra något roligt för. Jag tycker det är jättesvårt 
att säga vad som är rätt sätt att tänka. 

  
Lindmark berättar att AP7 Såfa tar lite mer risk och under nästan hela perioden sedan 
fonden startades i maj år 2010 har det varit en bra period och det har lönat sig. Vidare 
förklarar Lindmark att det är lätt med facit i hand att säga att det var bättre, men då visste 
man inte att det skulle bli en så pass stark aktiemarknad. Det kan försvaras med att det 
historiskt visat sig att det lönat sig med högre aktiemarknadsrisk, men Lindmark förklarar 
att personer som honom menade att kan vara väldigt olika för vad de framtida 
pensionärerna tycker om risk och vad som är rimligt beroende på just deras ekonomi. 
Därför kan det vara svårt att hantera det genom att alla ska ha samma lösning, där åldern 
är den enda variabeln. Linder menar dock att eftersom pensionssparandet sträcker sig 
över lång tid, så finns en så kallad aktieriskpremie, som innebär att du på lång sikt får mer 
betalt för att du placerar i aktier än i obligationer. Det förekommer större svängningar, 
men det som är av vikt är att det blir en bättre avkastning fördelat över hela tidsperioden. 
Linder förklarar att deras uppdrag på Sjunde AP-fonden är att skapa en produkt som 
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fungerar bra ihop, inkomstpension och premiepension. Han anser att kombinationen av de 
två nog fortfarande är för lite risk mot vad som skulle vara idealt.  

4.1.2 Diversifiering 
 Bjälkeson poängterar att diversifiering är en viktig aspekt att se till och att en fond kan 
ses som diversifierad i sin natur. Det finns väldigt många specialiserade fonder inom 
premiepensionssystemet och placerar man i den typen av fonder är det även bra att ha 
andra fonder att komplettera med. Vidare menar Bjälkeson att möjlighet ges att ha upp till 
fem innehav inom premiepensionen och delar pensionssparare då upp sitt kapital i några 
olika fonder så ger det en bättre diversifiering. Helgesson förklarar att ett syfte med 
premiepensionen var just att kunna diversifiera sig mot andra länder. På så sätt behöver 
man inte vara lika beroende av utvecklingen i Sverige, vilket man redan är genom 
inkomstpensionen. Helgesson menar att ett sätt att sprida riskerna är att välja fem fonder, 
men då samtidigt försöka välja fonder som placerar på olika sätt.  
  
Helgesson uttrycker: 

- Vikten av diversifiering, för det är ju så att om du placerar allt på samma, allt i 
samma fond, så är du ju beroende dels utav hur förvaltaren lyckas, men du är 
också beroende av hur just den marknaden, till exempel, utvecklas. På det sättet 
är det ju alltid bra att sprida sina risker helt enkelt.  

  
Lindmark anser att en grundregel till diversifiering inom premiepensionssystemet är att 
välja fem fonder, men tycker att man gärna skulle få möjlighet till att välja tio fonder i 
systemet. Dessutom menar Lindmark att man ska välja några olika aktiefonder som inte 
placeras på samma marknad. Adolphson tydliggör att valfriheten i 
premiepensionssystemet finns för de som vill, men att de som inte vill också måste få 
möjlighet till en bra pension. Han tror att vill man ha en riskspridning inom ramen för sin 
premiepension går det att hitta, men han poängterar vikten av ett bra förvalsalternativ som 
är utformat för att passa den breda massan. Linder berättar att det statliga 
förvalsalternativet AP7 Såfa är extrema på diversifiering dels mellan länder och bolag, 
dels över tid. Fondportföljen investerar i cirka 2800 olika bolag på 60 olika länders 
marknader. Linder förklarar att en fördel med premiepensionen, men som ofta glöms bort, 
är tidsdiversifieringen. Oavsett ekonomiska svängningar sätts det årligen in nytt kapital, 
vilket skapar en diversifiering över tid. 

AP7 Såfas aktiefond är en globalfond och Linder redogör för fördelen med detta. 
Fonden ger en bred diversifiering och svenska pensionssparare kommer bort från svenska 
placeringar. Svenska sparare tenderar ofta att ha en hög andel av sitt sparande i Sverige, 
vilket kan förklaras med hjälp av fenomenet “home-bias”. Linder tydliggör att det är illa 
ur diversifieringsskäl. Svenska medborgare är redan beroende av Sverige då de arbetar 
och bor här. Därför är det inte logiskt att enbart placera sitt pensionskapital i Sverige 
eftersom man redan är så pass beroende av Sveriges utveckling. 

Bjälkeson förklarar att globala aktiefonder har fördelen då de sprider sig över hela 
jordklotet och därmed får en naturlig diversifiering över de globala ekonomierna. 
Lindmark redogör dock för att diversifiering mellan olika aktiemarknader fungerade 
bättre för ungefär 20 år sedan då olika länders aktiemarknader utvecklades olika. Spred 
man då kapitalet fick man en mycket jämnare och stabilare värdeutveckling. Lindmark 
förklarar att från år 2000 och framåt har det blivit en mycket starkare samvariation mellan 
aktiemarknader och idag är det tydligare en global aktiemarknad. När en kris inträffar, 
som exempelvis finanskrisen år 2008, föll hela aktiemarknaden rejält. Lindmarks 
minnesbild är att det inte gick att hitta något som gick mot strömmen. Han menar att 
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diversifieringens effekt har försämrats när man pratar om att placera över landsgränser, 
men när man pratar om diversifiering på en enskild aktiemarknad som exempelvis 
Stockholmsbörsen eller USA-börsen så ger det en jämnare och stabilare utveckling än om 
man enbart köper en aktie. 
 
Inom premiepensionen möjliggörs diversifiering genom det befintliga stora fondutbudet. 
Bjälkeson framhäver att han ser valmöjligheten och det stora fondutbudet som något 
positivt i pensionssystemet och gör en liknelse med att välja hotell vid Medelhavet.  
  
Bjälkeson beskriver: 

-  Runt Medelhavet så finns det ungefär 10 000 hotell, ändå så har vi inga problem 
att hitta ett hotell när vi ska åka på semester… att det finns 800 fonder är i sig 
tycker jag en fördel i systemet. 

  
Vidare poängterar Bjälkeson att samhället numera är uppbyggt efter att göra val och att vi 
måste vänja oss med att hantera sådana här typer av valsituationer och 
sorteringsmekanismer. Helgesson ställer sig också positiv till det stora fondutbudet och 
hävdar att det inte är svårare att välja bland 800 fonder än vad det är att välja bland 
exempelvis 40 stycken eller 10 stycken fonder. Gör man valet på ett strukturerat sätt och 
först bestämmer sig för vilken typ av fond man vill ha, har man redan sorterat bort en stor 
andel av fonderna i systemet. 

Lindmark förklarar att han kan förstå att ett fondutbud på 800 stycken fonder kan vara 
överväldigande för någon som överhuvudtaget inte brytt sig om att spara i fonder tidigare 
eller för någon som saknar kunskap. Dock anser Lindmark att ett större problem med 
fondutbudet är att det är ojämnt och vissa fondtyper är överrepresenterade. 

Linder menar att ett så stort fondutbud som inom premiepensionen kan leda till 
beslutsångest och försvåra för individer att göra ett bra val. Det kan också leda till att det 
kommer in andra, mindre seriösa, aktörer som försöker profitera och tjäna pengar. Linder 
förklarar att det är där det kan uppstå problem med att utformningen av systemet är så 
pass liberalt. Bjälkeson redogör dock för att ett kraftigt begränsat fondutbud kan innebära 
flera praktiska problem i systemet. Systemet innefattas av en stor mängd kapital och 
skulle fondutbudet kraftigt reduceras skulle dessa fonder bli enormt stora och det skulle 
störa börserna.  

4.1.3 Tillgångsallokering 
Linder beskriver tillgångsallokeringen som jättecentral inom premiepensionen. Det är 
viktigt att bestämma hur tillgångarna ska fördelas i förhållandet mellan aktier och räntor. 
 
Linder tydliggör: 

- Det som till absolut största del kommer att bestämma hur mycket pengar du får i 
slutändan, det är ju din allokering mellan olika tillgångsslag. Det vill säga aktier 
eller räntor eller något annat, och hur du ligger med dem, det kommer avgöra 
mycket mera än, kommer Ericsson gå lite bättre än Nokia, eller Iphone. 
  

Enligt Helgesson handlar tillgångsallokering helt om vilken ålder man har. Om man är 25 
år och har mer än 40 år kvar av pensionssparande ska det vara en självklarhet att välja 
aktier till 100%. När man istället börjar närma sig pensionen finns en fördel med att vikta 
över till mer räntor och på så sätt undvika stora svängningar. Däremot förtydligar 
Helgesson att hur beroende man är av pengarna från premiepensionen och ens personliga 
preferenser har betydelse för hur pengarna ska fördelas. 
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Adolphson förklarar att tillgångsallokering är något som ointresserade enskilda 
pensionssparare inte ska behöva beakta. 
  
Adolphson beskriver: 

-  Ja för den enskilda så ska man förhoppningsvis inte behöva fundera så mycket 
alls på det, om man inte engagerar sig. De förhandsval som finns, både inom 
premiepensionen och inom tjänstepensionen ska vara så sinnrikt utformade att jag 
som sparare inte ska behöva tänka på det. 

  
Lindmark beskriver att det vid premiepensionens utformning inte tagits lika stor hänsyn 
till tillgångsallokering som annars är vanligt för professionella aktörer inom 
finansbranschen. Pensionsmyndigheten saknar stor bredd i investeringsalternativ och det 
har genom åren varit förslag om att de avsatta pengarna borde kunna placeras i fler 
alternativ, såsom fastigheter och private equity. Problemet ligger dock i att endast fonder 
med möjlighet till daglig handel får vara med i premiepensionssystemet. 
 
Fördelning mellan tillgångsslag kan ske genom generationsfonder. Bjälkeson beskriver 
att generationsfonder kan fungera alldeles utmärkt. Vidare tydliggör Bjälkeson: ”Det är ju 
ofta en köp och glöm- fond, så att säga. Och precis som AP7 Såfa, förvalsfonden, kan ses 
som är en form av generationsfond”. Enligt Linder bör dock AP7 Såfa snarare 
klassificeras som åldersanpassad. Generationsfonder kan skilja sig åt då andra fondbolag 
tillhandahåller generationsfonder där samma produkt används i tio år, medan AP7 Såfa 
tar hänsyn till åldern på årsbasis. Linder tror att den kritik som brukar riktas mot 
generationsfonder oftast ligger i att man klumpar ihop för mycket istället för att dra isär. 
Vidare beskriver Linder betydelsen av faktorn ålder. Men ju mer access till information 
om spararen som innehas, desto mer skräddarsydd produkt kan utformas. Dock sitter 
varken Sjunde AP-fonden eller någon annan aktör på all sådan information.  

4.1.4 Avgift 
Adolphson beskriver betydelsen av avgifter: “ I den här miljön som vi befinner oss i nu, 
med låga räntor, så blir avgiften, allt annat lika, extra viktig”. Förmodligen blir man 
tvungen att sänka avkastningsförväntningarna, vilket gör frågan om avgifter central. 
Avgifterna äter upp det som annars hade kunnat vara din pension.  

Bjälkeson anser att det är jätteviktigt att jämföra avgiften, men understryker att man 
inte ska börja med det. Först måste man välja vilken fondkategori som placeringen ska 
ske i. Det fungerar inte att sortera fonderna på torget efter avgift för då kommer ett stort 
antal räntefonder samlas i början eftersom de oftast har lägre avgifter. Bjälkeson fortsätter 
att berätta om det tak som Pensionsmyndigheten satt på avgifter inom 
premiepensionssystemet. Ingen fond får överstiga en avgift på 0,89%, och i jämförelse 
med andra plattformar är det en låg avgift. I räntefonder kan oftast avgiften vara den 
dominerande delen av avkastningen, vilket gör det ännu viktigare med låg avgift. Viss typ 
av förvaltning har däremot en högre kostnad, vilket kan vara bra att ha i beaktande. 

Helgesson poängterar att avgiften absolut är en parameter. Inom premiepensionen 
finns det stora rabatter som är viktiga att komma ihåg. Om man ska vara rationell och se 
till sitt sparande i helhet bör man därför välja dyrare fonder i premiepensionen. Emellertid 
är hon tydlig med att påpeka att avgiften endast är en parameter att ta hänsyn till. Linder 
uttrycker: “Ju längre tid du ska spara, desto viktigare blir avgiften, för då blir det ränta på 
ränta.” Därmed är avgiften för premiepensionssparandet viktig. Men en låg kostnad ska 
dock inte gå ut över kvaliteten. 
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4.1.5 Rådgivning 
 Adophson tydliggör att rådgivning på ett tankemässigt plan skulle kunna vara bra för den 
enskilda individen. Dock överensstämmer detta sällan med realiteten. Det har med 
avgifter att göra. De flesta aktörer tar betalt för sina tjänster. Avgiften för rådgivning kan 
bli hög och hamnar någonstans mellan några hundralappar upp till över en tusenlapp om 
året.  

Bjälkeson anser att det finns ett behov av rådgivning. Det finns många svenskar som 
tycker att det är svårt, anser sig ha begränsade finansiella kunskaper och därmed känner 
att de behöver hjälp gällande premiepensionsvalet. Dock menar Bjälkeson att den 
rådgivning som finns idag sällan enbart är rådgivning, utan mest försäljning. Linder 
förklarar att kunden ibland hamnar i ett kompetensunderläge i förhållande till rådgivaren, 
som ibland hellre ser till sitt eget bolags intresse än kundens. Adolphson tydliggör att det 
finns många oseriösa rådgivningsaktörer och att försäljningen av dessa tjänster spelar 
mycket på psykologin. 

4.2 Individanpassade faktorer 

4.2.1 Ålder 
Helgesson beskriver vikten av att se till just ålder vid fördelning mellan tillgångar. Om 
det är lång tid kvar till pension behöver man dock inte bekymra sig över hur pengarna ska 
fördelas, utan då ska aktier väljas. Enligt Linder är ålder den viktigaste faktorn, vilket han 
styrker genom en studie utförd av professorn Magnus Dahlkvist på Handelshögskolan. 
Bjälkeson beskriver att vid yngre åldrar är aktiefonder ett bra alternativ, men när man 
kommer upp i åren är det av betydelse att bestämma risknivån i ens portfölj utifrån 
hänseende till hela sin ekonomi.  

Adolphson uppger att ålder är ett viktigt kriterium av flera. Men där måste man fråga 
sig om man är villig att engagera sig eller inte. Lindmark förklarar att ålder är viktig 
information, men att den inte räcker som beslutsunderlag. Dock anser han att om man är 
ung och inte fått in så mycket pengar så gör det inte så mycket om man gör fel. Då hinner 
man förhoppningsvis lära sig och få erfarenhet av risk, och inse vad som är lagom risk för 
en själv. 

4.2.2 Riskbeteende 
Adolphson tror att risktolerans har betydelse när man ska placera sin premiepension, men 
att det i själva verket är ganska ovanligt att aktiva sparare tänker på risken och allokerar 
efter den. Han tror att många inte kan relatera till den typen av fråga. Helgesson förklarar 
att hon tror att om individer själva fick bestämma så skulle många välja en lägre risknivå 
än den risk som exempelvis AP7 Såfa tillhandahåller. Linder poängterar dock att folk är 
olika och det beror lite på hur stort engagemang man har. Om man känner att man har en 
viss risktolerans som man vill ta hänsyn till finns det produkter hos såväl Sjunde AP-
fonden som hos andra aktörer. 

4.2.3 Ekonomisk ställning 
Bjälkeson klargör att individens ekonomiska ställning är en betydande faktor att se till. 
Pensionssparare med en svagare ekonomisk ställning bör kanske vara mer försiktiga i 
sina placeringar, och inte chansa och placera allt kapital i enbart en fond med en smalare 
placeringsstrategi. För pensionssparare med en starkare ekonomisk ställning kanske det 
däremot spelar mindre roll då man också har råd att ta en eventuell förlust. Dock menar 
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Adolphson att den ekonomiska ställningen inte har en stor betydelse då det finns ett 
intjänande tak. Adolphson förklarar: “Även om jag har en astronomisk lön så återspeglar 
det sig inte i det innestående kapitalet för min premiepension.” Helgesson poängterar att 
den ekonomiska ställningen hos yngre pensionssparare inte ska spela en större roll då 
mycket fortfarande kan hända i livet, både med ens ekonomiska ställning och med andra 
saker.  

4.2.4 Annat sparande 
Bjälkeson uttrycker, såsom fler respondenter tidigare gjort, vikten av att se den allmänna 
pensionen som en helhet. Men Bjälkeson tillägger att det även är bra om möjlighet finns 
att anpassa sparandet till hela sin ekonomi. Har man pensionssparande på annat håll där 
det inte finns rabatterade avgifter kan det vara fördelaktigt att ta ett billigare alternativ 
som en indexfond där, och istället välja ett dyrare alternativ som en tillväxtmarknadsfond 
i premiepensionen.  

Lindmark nämner en komplicerad faktor, som kan ha betydelse för hur du ska tänka 
angående ditt sparande. Det är den väldigt branta prisuppgången för bostäder i Sverige. 
Har du ägt en bostad i någon av storstäderna under uppgången har du helt andra 
marginaler, och det är något du kan ta hänsyn till vid sparandet i premiepensionen.
 Adolphson är tydlig med att pensionssparandet och annat sparande inte nödvändigtvis 
följer samma logik. Pensionssparandet är ett långsiktigt sparande, medan allt från 
amortering av bolån till ett sparande på ett investeringssparkonto är mer kortsiktigt. 
Därför tycker Adolphson att det inte finns någon poäng med att anpassa allokeringen för 
det allmänna pensionssystemet med några privata alternativ. Han anser det vara två olika 
saker och att man ska separera det. 

4.2.5 Tidsaspekt 
Helgesson förespråkar att se över sin pension och sina placeringsval i alla fall en gång per 
år. Dock menar hon inte att omplaceringar nödvändigtvis måste göras, utan det handlar 
mer om att se över valen så att man fortfarande är nöjd. Det handlar om hur medveten 
man är om sina placeringsval och inte hur ofta man omplacerar. 

Bjälkeson beskriver att han tror att det är vanligt att personer överskattar den tid som 
man är beredd att faktiskt lägga ner på premiepensionsvalet och av den anledningen är det 
fördelaktigt att göra placeringsval som är långsiktiga. Lindmark förklarar att om man 
tänker behålla sina premiepensionsfonder över flera år bör man välja breda 
placeringsalternativ, som fokuserar på låga avgifter. Linder poängterar att Sjunde AP-
fonden gör det arbete som du som privatperson inte har tid att uträtta, det vill säga 
placerar din premiepension. Linder poängterar: “Du väljer att låta hantverkaren snickra 
ditt badrum, ja, och du låter oss ta hand om din pension.” 

4.2.6 Intresse 
Linder redogör för tidigare undersökningar som visar att cirka 80 % av den svenska 
befolkningen saknar ett intresse för frågor gällande pensionen. Avsaknaden av intresse 
kan bero på att individen varken har tid, ork eller lust att engagera sig i valet. Linder 
belyser då vikten av att det finns alternativ som ska passa denna grupp människor. 
Adolphson förklarar att individer ska få möjligheten till en bra pension oavsett om denna 
har ett intresse för placeringen eller inte. Man ska kunna överlåta ansvaret till någon 
annan utan att det får en negativ påverkan på den framtida pensionen. Han förklarar att 
runt millenniumskiftet, när systemet lanserades, var det många som gjorde aktiva val men 
att aktiviteten i systemet har minskat betydligt fram till idag. Ska man gå i pension år 
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2055 kan det vara svårt att förstå varför man ska engagera sig i frågor gällande sin 
pension idag. 
 
Adolphson förklarar hur det brukar vara när han hamnar i ett socialt sammanhang för att 
poängtera ointresset: 

-  Förr eller senare så kommer den här frågan ”Jaha vad jobbar du med?” Då 
säger jag ju som det är, att jag jobbar på ett pensionsbolag, och det genererar två 
skilda reaktioner, nästan uteslutande. Det ena är ”Jaha, annars då, bilen går 
bra?” Alltså det där var så ointressant så nu pratar vi om någonting annat. Eller 
å andra sidan att man får något flyktigt i blicken och dåligt samvete så att säga. 
Hjälp, du måste hjälpa mig. Jag vet att det här är viktigt, men jag har inte 
engagerat mig, och det ger en ganska god bild av uppfattningen som många har 
till den här typen av frågor. 

  
Helgesson poängterar vikten av att pensionssparare inte behöver göra ett aktivt val av 
premiepensionsfonder om intresset saknas. AP7 Såfa är ett bra alternativ som finns för de 
som varken kan eller vill göra ett val. 
  Lindmark uttrycker också att han tror att majoriteten av svenskarna varken är 
intresserade, har tid, eller bryr sig om sitt placeringsval i premiepensionen. Han förklarar 
att anledningen till att många sällan ändrar sitt placeringsval kan ha sin grund i 
psykologiska aspekter. Lindmark beskriver att det inte är svårt att göra ett första 
placeringsval, men ju längre tid som går, desto mer växer kapitalet och ju viktigare blir 
själva valet. Man hamnar ofta i tanken att man redan gjort ett placeringsval, och om man 
nu ändrar det erkänner man indirekt att det första valet var felaktigt. Människor vill sällan 
erkänna fel och det visar sig extra tydligt i situationer där fondvalet gjorts för länge sedan 
men fonden har behållits trots dålig utveckling. Den psykologiska aspekten ligger då i att 
man fortfarande tror på fonden, intalar sig att man gjorde ett bra val och håller fast vid det 
trots att fonden haft en dålig utveckling historiskt. Lindmark gör jämförelsen med att heja 
på ett fotbollslag: “Jag håller på Hammarby, jag har alltid hållt på Hammarby och jag 
tänker fortsätta hålla på Hammarby, och det spelar inte roll vad det kommer in för ny 
information. Jag är Hammarbyare!” 

4.2.7 Finansiella kunskaper 
Lindmark anser att man behöver skaffa sig lite kunskaper innan valet utförs. Om man 
ägnar några timmar åt att läsa på, samt möjligtvis samtalar med vänner och bekanta, 
borde en normalbegåvad person kunna starta från noll. Helgesson menar att det är klart att 
lite kunskap är nödvändig, men nivån är mer grundläggande. Dock finns det hjälp att få 
och därför ska inte detta utgöra ett hinder. Bjälkeson understryker att man inte behöver 
några särskilda kunskaper för att klara av sitt pensionssparande, eftersom det bland annat 
finns en väldigt bra förvalsfond som går att välja. Han tillägger att man heller inte ska 
vara rädd för att erkänna att man saknar kunskaper. Man kan ringa Pensionsmyndighetens 
kundservice för att få hjälp och gå in på deras hemsida för att läsa mer. 

Linder förespråkar AP7 Såfa som ett bra alternativ och menar därför att det inte krävs 
några kunskaper hos individen. Adolphson klargör att det både inom premiepensionen 
och tjänstepensionen finns breda alternativ. Därmed behöver du som pensionssparare inte 
vara din egna kapitalförvaltare vilket hade varit väldigt svårt. 
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4.3 Aktuellt inom området och respondenternas avslutande 
kommentarer 

4.3.1 Oseriösa aktörers påverkan på premiepensionen 
Under den senaste tiden har kritik riktats mot premiepensionsrådgivare. Bränström (2016) 
redogör i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet för det höga antalet klagomål mot 
säljbolag. Rådgivarna kontaktar pensionssparare och påstår sig ringa på uppdrag av 
Pensionsmyndigheten. Eriksson (2016) skriver i Dagens Nyheter om att 
Pensionsmyndigheten ska skärpa kraven för fondbyten i premiepensionssystemet sedan 
rådgivare med hjälp av elektroniskt Bank ID misstänks ha lurat pensionssparare att byta 
fonder. 

Bjälkeson poängterar att denna uppmärksamhet är väldigt negativ, då det påverkar 
allmänhetens syn på hela pensionssystemet. Det har en negativ påverkan på det allmänna 
förtroendet för Pensionsmyndigheten och andra finansiella aktörer. Vidare förklarar 
Bjälkeson att det är förfärligt att det kunnat fortgå, men det Pensionsmyndigheten gör för 
att göra det svårare för oseriösa sälj- och rådgivningsbolag kan innebära en risk för att det 
blir svårare för pensionssparare att byta sina fonder. Införandet av fondbyten via Bank ID 
genomfördes för några år sedan vilket gjorde det svårare för oseriösa aktörer, men fick 
även en negativ effekt. Det blev nämligen markant svårare för de privata 
pensionsspararna att utföra fondbyten. Helgesson anser att de oseriösa aktörerna förstör 
systemet genom att de skänker misstro till hela systemet. Om det nu finns bevis mot de 
oseriösa aktörerna borde man kunna rensa bort dem. Enligt Linder borde det införas 
någon form av kvalitetskrav. Han menar att det är bra att sådant här kommer upp på ytan 
ibland. Inte att det sker skandaler, men att det förhoppningsvis bidrar till någon form av 
självsanering.  

4.3.2 Respondenternas avslutande kommentarer 

Bjälkeson poängterar att globala aktiefonder är ett bra placeringsval för premiepensionen 
då fördelen finns att de sprids över hela jordklotet. Svenska aktiefonder är också något 
som kan uppmärksammas. Han förklarar att svenska bolag ofta agerar på marknader över 
hela jordklotet och med placering i dessa fonder kan valutarisken minska. Sverige har 
också varit en av världens bästa marknader över lång sikt.  

Lindmark framhäver vikten av att göra en lönekarriär då det har en stor påverkan på 
pensionen och bidrar till att det sätts in kapital på premiepensionskontot. Vidare 
uppmärksammar han diversifieringen och beskriver det som en gratislunch som ges på 
finansmarknaden. Han uttrycker också att man ska vårda om sitt humankapital och se till 
att hålla sig frisk och stark. Linder förklarar vikten av att AP7 Såfa är anpassad efter 
ändamålet, premiepensionen. Andra fondbolag erbjuder fonder som ska passa både 
premiepensionen och kortsiktigt sparande utanför systemet. Dessutom redogör Linder för 
betydelsen att arbeta med sitt förtroendekapital. Kunden ska kunna känna tillit till 
förvaltaren. 

Helgesson förklarar att aspekter som tjänstepension och ett privat pensionssparande 
också får en betydelse om man ska se till hela den framtida pensionen. Således är tiden i 
arbetslivet viktig. Adolphson uppmärksammar också tjänstepensionen och att det är 
viktigt att arbeta mycket och länge. Han menar att det är livsvalen som påverkar 
pensionen. Adolphson uttrycker sig: “Det är lite som John Lennon var inne på där ”Life is 
what happens when you are busy making other plans”. Det är DET som påverkar 
pensionen. ” 
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5. Analys  
 
I detta kapitel kommer studiens empiri tolkas och analyseras för att vidare sammankopplas med 
teorier och tidigare forskning som presenterats i den teoretiska referensramen. Studien kommer 
att positioneras till tidigare forskning och resonemang kommer föras kring likheter och skillnader 
som uppvisats. 

5.1 Diversifiering, Tillgångsallokering, Risk och Avkastning 
Studiens respondenter redogör för betydelsen av diversifiering inom premiepensionen. 
Diversifiering anses viktig oavsett om pensionsspararen själv väljer att placera sitt 
premiepensionskapital i fonder inom ramen för premiepensionssystemet, eller om 
kapitalet förvaltas av det statliga förvalsalternativet. Helgesson, Lindmark och Bjälkeson 
anser att aktiva premiepensionssparare ska placera sitt kapital i maximala antalet tillåtna 
innehav, för att på så sätt uppnå en bättre diversifiering. Bjälkeson menar att en fond i sin 
natur kan ses som diversifierad, men genom att välja fonder som tillämpar olika 
placeringsstrategier, vars förvaltare placerar på olika sätt, anser Helgesson och Lindmark 
att diversifieringseffekten kan förbättras. Väljer pensionsspararen istället att vara passiv 
förklarar Linder att fondportföljen AP7 Såfa erbjuder en bred diversifiering då den dels 
tillämpar diversifiering mellan länder och bolag, dels över tid. I Markowitzs forskning 
(1952) inom modern portföljteori förklaras fenomenet diversifiering och dess påverkan på 
en investerares portfölj. För diversifiering är det inte bara viktigt att välja flera 
värdepapper, utan vikten ligger i att värdepapperna inte har en stark samvariation mellan 
varandra. Utifrån Helgesson och Lindmarks förklaring om fondval där förvaltare placerar 
på olika sätt kan just denna samvariation reduceras.  
  
Hamberg (2004, s. 181-182) redogör att diversifieringens positiva effekt har minskat i 
takt med en ökad integration och globalisering i samhället. Det medför en ökad 
samvariation mellan världens finansiella marknader, vilket speglas vidare i en högre 
samvariation mellan bolag och även enskilda värdepapper. I dagsläget anses det därmed 
svårare att minska portföljens risk med hjälp av diversifiering mellan landgränser. Den 
försämrade effekten av diversifiering förklaras även i studiens empiri. Lindmark upplyser 
om att det var lättare förr att uppnå en positiv diversifieringseffekt mellan olika länder 
och aktiemarknader eftersom samvariationen mellan finansiella marknader var lägre. 
Trots det menar respondenterna att globala aktiefonder är ett bra val för premiepensionen 
då dessa fonder placerar kapital i flera marknader över hela världen och att det kan vara 
för riskabelt att förlita sig på endast en marknad. 
  
Markowitzs (1952) påvisade i sin forskning om diversifiering att investerare kunde uppnå 
en effektiv kombination mellan risk och avkastning om fokus lades på olika 
kombinationer och sammansättningar av värdepapper, istället för att enbart se till enskilda 
värdepapper. 
Detta kan kopplas till tillgångsallokering, som kan ses som en form av diversifiering. 
Tillgångsallokering ger möjlighet till en riskspridning genom en fördelning av olika 
tillgångsslag i portföljen. Inom premiepensionen ges dock enbart möjligheten att välja 
aktie- och ränteplaceringar. Lindmark förklarar att det vid premiepensionens utformning 
inte har tagits stor hänsyn till diversifieringsmöjligheter beträffande utbudet av 
tillgångsslag. Linder och Helgesson anser tillgångsallokeringen som viktig vid placering 
av premiepensionen, speciellt då det ger möjlighet till att anpassa portföljens risk efter 
pensionsspararens ålder. Genom att välja aktiefonder ökar risken i fondportföljen, men 
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med det ökar även möjligheten till en potentiellt högre avkastning. Denna aspekt får 
betydelse för pensionssparandet och därför är en yngre ålder något som skulle kunna 
anpassas med en större andel aktier i fondportföljen. Om pensionsspararen å andra sidan 
är äldre och börjar närma sig pension kan en större andel räntebärande fonder vara att 
föredra, för att på så vis minska risknivån i portföljen. Denna sorts riskspridning har 
därför en central betydelse för placeringsvalet av premiepensionen. Diversifieringens 
relevans inom premiepensionen framgår tydligt av respondenterna, och det kan förklaras 
genom den moderna portföljteorin. 
  Grunden för placeringsvalet som görs inom premiepensionen skulle kunna tydliggöras 
genom förhållandet mellan risk och avkastning. Människor vill självfallet ha en så hög 
avkastning som möjligt på sitt premiepensionskapital, men med det tillkommer även en 
högre risknivå. Därmed ställs man i ett övervägande beträffande hur stor risk man är 
beredd att ta. Det har vidare betydelse för individuella faktorer såsom ålder och 
risktolerans. Däremot tydliggör Linder, Bjälkeson och Helgesson att premiepensionen ska 
ses som en helhet tillsammans med inkomstpensionen. Inkomstpensionen kan liknas med 
en ränteobligation och innefattar därmed en lägre risk. Av den anledningen kan 
premiepensionssparandet anpassas efter placering i tillgångsslag med högre risknivå för 
att på så vis uppnå en jämnare balans i den allmänna pensionen. Den förespråkade högre 
risken kan vara något som utmärker premiepensionen från annat sparande utanför 
pensionssystemet. 
  
Studiens respondenter klarlägger betydelsen av diversifiering inom premiepensionen, 
men det kan förekomma en diversifiering som kallas naiv. Hedesström, Svedsäter och 
Gärling (2009) beskriver den naiva diversifieringen, som grundas i att investerare väljer 
flera olika fonder i hopp om att risken ska spridas. Problem med diversifieringseffekten 
uppstår dock när placeringen sker i fonder som riktar sig mot samma marknad eller 
bransch. Helgesson och Lindmark framför just vikten av att välja fonder som placerar på 
olika sätt. Därav framhävs betydelsen av Markowitzs forskning (1952) där det förklaras 
att vikten inte enbart ligger i att välja flera fonder, utan också välja fonder som skiljer sig 
åt. Genom detta kan en naiv diversifiering undvikas.  

5.2 Beslutstagande och psykologiska aspekter 
Beslutsprocessen utgår från att investeraren behöver gå igenom två steg för att kunna ta 
ett beslut. Det första steget utgörs av insamling av information och det andra är processen 
att tolka information. Den valmöjlighet som ges genom det stora fondutbudet inom 
premiepensionssystemet skulle kunna ses som ett problem med tanke på att det kan 
försvåra beslutstagandet. Linder menar att det inte skulle behövas så många 
fondalternativ inom premiepensionen och att det stora fondutbudet skulle kunna leda till 
att sämre val görs. Helgesson och Bjälkeson ser dock det stora fondutbudet som något 
positivt och menar på att det inte utgör ett problem för beslutstagandet. Det förekommer 
delande meningar mellan respondenterna gällande just fondutbudet.  

Vanligtvis kan en stor valmöjlighet försvåra beslutstagandet då en större mängd 
information måste samlas in och bearbetas innan själva beslutet kan fattas. Inom 
premiepensionen är kopplingen mellan en stor valmöjlighet och ett försvårat 
beslutstagande inte lika tydlig. Helgesson förklarar att om ett beslut fattas på ett 
strukturerat sätt kan en stor andel av utbudet sovras bort, vilket då underlättar 
beslutstagandet. Bjälkeson poängterar att situationer där den enskilda individen måste 
fatta beslut och göra olika val blir allt mer förekommande i dagens samhälle. Därför 
behöver individer vänja sig vid att använda olika typer av sorteringsmekanismer för att 
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kunna genomföra dessa beslut. Samtidigt menar Lindmark att det stora fondutbudet som 
erbjuds inom premiepensionssystemet kan vara överväldigande för ointresserade och 
individer med kunskapsbrist. 
 
Teorin om Finansbeteende (Behavioral Finance) utgår från att beteendet, som utgörs av 
de finansiella beslut som tas, påverkas av psykologiska aspekter. Daniel och Titman 
(1999) förklarar att människor ständigt gör systematiska misstag, vilket beror på en 
begränsad förmåga att söka och tolka information. Människor tänker inte fullständigt 
rationellt utan känslor kan ha inverkan på beteendet och därmed de beslut som tas. Det 
kan förklaras genom heuristik. 

Forskarna Tversky och Kahneman (1974, se Moser 1990, s. 171) påvisade att 
människor använder sig av olika heuristiska principer för att underlätta svåra 
bedömningssituationer. En form av heuristik som påträffades i studiens empiri är 
tillgänglig informationsheuristik. Linder förklarar nämligen det psykologiska fenomenet 
”home-bias”. Det innebär att sparare tenderar att placera en hög andel av sitt sparande i 
Sverige. Kanske känns och upplevs det tryggare, men enligt Linder är det i själva verket 
riskfyllt. Svenska medborgare är redan beroende av Sveriges utveckling då de dels arbetar 
här, dels bor här. Därför är det av vikt att även placera sitt pensionssparande utanför 
Sverige. Det är en aspekt som togs i beaktande när förvalsalternativet utvecklats, men kan 
även vara en aspekt för den enskilda aktiva placeraren. En annan form av heuristik som 
påträffades är fenomenet övertro. Det framkommer ur Lindmarks förklaring kring 
placeringsval. Den direkta påverkan som övertron får på pensionssparare är att de sällan 
ändrar sitt placeringsval utan låter det fortgå trots att valet inte längre upplevs som 
tillfredsställande. Det beror på att en ändring av placeringsvalet kan anses som ett 
misslyckande och att ett fondbyte anses som ett erkännande av ett felaktigt placeringsval. 
Övertro kan även få indirekt påverkan på beslutsprocessen, vilket också framgår ur 
Lindmarks förklaring. Den befintliga information som innehas överskattas och 
rättfärdigas ofta medan ny information istället sovras bort. Detta görs i syfte att legitimera 
det ursprungliga valet. Utifrån finansbeteende och heuristiken kan den övertro och den 
stora andelen svenska placeringar som bemärker sig inom premiepensionen förklaras. 
Övertro kan vara en förklaring till lägre aktivitet kring fondbyten i systemet. Dock 
förekommer ej alla former av heuristik i studiens empiri. 
 
Utifrån aspekten att människor skiljer sig åt har data valts att insamlas som innefattar 
individanpassade faktorer, men utgångspunkten i empirin ligger inte i de psykologiska 
aspekterna. De kan ha betydelse, men för att undersöka dem mer noggrant bör man 
utforma en annan studie som riktar sig till just individers beteende. Därmed skiljer sig 
studiens empiri från teorin om finansbeteende. Inte för att den motsätter sig teorin, men 
för att den ser på beslutsfattandet utifrån en annan synvinkel. Studiens empiri lägger 
grunden för att dra slutsatser från experters kunskaper, och vinklas inte mot de enskilda 
pensionsspararnas känslor. I den individuella faktorn riskbeteende, som syftar till 
risktolerans, berörs dock den psykologiska aspekten. Adolphson tror emellertid att det är 
ovanligt att aktiva sparare tänker på risken och allokerar efter den. 

5.3 Kännetecken på individnivå 
Brist på intresse och engagemang beträffande premiepensionen speglas i respondenternas 
utlåtanden. Lindmark tror att majoriteten av befolkningen varken är intresserade, har tid 
eller bryr sig om sitt placeringsval, samtidigt som Linder förklarar att hela 80 % av de 
svenska medborgarna saknar intresse. Adolphson och Helgesson anser att man inte ska 
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behöva ha ett intresse eftersom ansvaret kan överlåtas till AP7 Såfa. Angående finansiella 
kunskaper, påpekar Bjälkeson och Linder, att det inte ställs några krav på förkunskaper 
hos den enskilda pensionsspararen eftersom AP7 Såfa finns. Om ett aktivt val dock ska 
utföras menar Helgesson och Lindmark att det krävs grundläggande kunskaper, men 
Lindmark anser att man ska kunna börja från noll. Helgesson tydliggör att det finns hjälp 
att få och därför är det inget hinder.  

Enligt Nyqvist (2015) finns en misstro till pensionssystemet hos de svenska 
medborgarna. Det beror på att de saknar tillräckliga kunskaper för att ta egna beslut 
beträffande pensionen. I Nyqvists studie (2015) framförs problematiken med systemet i 
kombination med befolkningens bristande kunskaper. Respondenternas yttranden i den 
här studien tyder dock på att kunskapsbristen inte utgör något problem för 
pensionssparandet. Därmed skiljer denna studie sig i förhållande till Nyqvists studie 
(2015). Visserligen anser studiens respondenter att en misstro till systemet idag kan 
grundas i andra aspekter. Det har nyligen uppmärksammats förekomsten av oseriösa 
aktörer i premiepensionssystemet, vilket Helgesson och Bjälkeson menar kan tillföra en 
negativ syn på pensionssystemet i helhet. 

Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) redogör för att det finns ett positivt samband 
mellan finansiell kunskapsnivå och pensionsplanering. Samtidigt visas en låg finansiell 
kunskapsnivå hos Sveriges befolkning. Pensionsmyndighetens centrala roll underlättar 
emellertid för pensionssparare och minskar därmed kravet på finansiell kunskap inför 
pensionsplanering. I empirin tillhörande den här studien framgår det att det inte krävs 
höga finansiella kunskaper för pensionsplanering. Istället redogör respondenterna för ett 
minskat krav för pensionsspararens finansiella kunskaper då det dels finns ett bra 
förvalsalternativ, dels finns det hjälp att få för individer som är intresserade. Enligt 
Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) utgör den finansiella kunskapsbristen ett 
samhällsproblem, vilket inte går att styrka genom denna studie. 
  
Engström och Westerberg (2003) uppmärksammar relationen mellan en individs 
investeringsbeteende och karaktärsdrag. Individer besitter olika egenskaper och kan 
därför ha olika förutsättningar för premiepensionens placeringsbeslut. Det ansågs därmed 
viktigt att i den här studien om premiepensionen undersöka olika faktorer som kunde ha 
betydelse på individnivå. Respondenterna i denna studie uttryckte att flertalet 
individanpassade faktorer kan anpassas efter pensionssparandet. Dock är inte alla lika 
betydelsefulla för sparandet inom premiepensionen. Ur den aspekten finns likheter med 
att se till en individs karaktärsdrag. Engström och Westerberg (2003) kopplar dock 
samman karaktärsdrag till pensionsplacering genom att visa hur vanligt förekommande 
det är med pensionsplacering med avseende på olika karaktärsdrag. Till skillnad från 
Engströms och Westerbergs studie (2003) söks det i denna studie inget kvantitativt 
orsakssamband mellan karaktärsdrag och investeringsbeteende, utan vikten läggs istället 
på att förklara betydelsen av olika individanpassade faktorer beträffande sparandet i 
premiepensionen. Engströms och Westerbergs studie (2003) användes främst som 
inspiration inför datainsamlingen. Skillnader uppstod mellan studierna eftersom de 
undersöker olika samband och mönster. Gemensamt är dock att båda berör kännetecken 
som kan visar sig på individnivå. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer studiens avslutande diskussion presenteras. Därefter kritiseras 
den valda metoden i metodkritiken och en diskussion förs gällande studiens 
bedömningskriterier. Avslutningsvis diskuteras studien utifrån ett samhällsperspektiv. 

6.1 Avslutande diskussion 
Pensionen är en konstruktion som finns till för att skapa en trygg framtid för oss 
människor. Trots dess betydelse är det vanligt att den bemöts med ett lågt intresse och 
anses avlägsen. Pensionen går dock att påverka och därför är det relevant att se till vad 
som kan få betydelse för pensionskapitalet och dess utveckling. Denna studie riktar sig 
mot premiepensionen, där syfte och frågeställning dels baseras på olika faktorers 
betydelse för premiepensionssparandet, dels hur faktorerna ligger till grund för hur 
sparandet kan formas. Studiens empiri anses innehålla information som gör det möjligt att 
besvara studiens frågeställning och uppfylla studiens syfte.  

Faktorerna som berörs i undersökningen är uppdelade i två kategorier, finansiella och 
individanpassade. Empirin visar att de finansiella faktorer som tas upp har en stor 
betydelse för sparandet inom premiepensionen, medan de individanpassade faktorernas 
betydelse skiljer det sig åt. Vissa är väldigt angelägna, medan andra inte är lika viktiga för 
premiepensionssparandet. Den aspekten att vissa faktorer inte bedöms som lika viktiga är 
intressant. En förklaring kan vara att premiepensionssparandet skiljer sig jämfört med 
övriga sparformer. Det är ett långsiktigt sparande som ska ses som en helhet tillsammans 
med inkomstpensionen. Därmed anses en hög risk överlag vara positivt för 
pensionssparandet inom premiepensionen. Begreppet risk kan förknippas med något 
negativt och osäkert men genom att acceptera risk ger det möjlighet till en högre 
avkastning, vilket i sin tur kan bidra till en bättre pension. Samtidigt har det i media 
påpekats att fondportföljen AP7 Såfa är riskfylld, vilket har framställts på ett negativt sätt. 
Dock anser studiens respondenter att AP7 Såfa är ett bra förvalsalternativ, vilket är ett 
ytterligare skäl till att fler individanpassade faktorer fick lägre betydelse.  

Det stora fondutbudet är ytterligare en aspekt som skulle kunna ses som något 
negativt med tanke på att det kan utgöra svårigheter för pensionssparandet. Ur studiens 
empiri framgår det dock att det stora fondutbudet däremot kan ses som något bra, samt att 
det går att sovra bort fonder vilket sedan underlättar placeringsvalet. Detta utfall är 
intresseväckande med tanke på att det i dag sker en utredning angående fondutbudet. 
  
Skillnader som uppkommer i jämförelse med tidigare forskning kan förklaras genom 
skillnader i metod och urval, och därmed att forskningen inte varit tillräckligt snarlik. 
Tidigare forskning berör samma undersökningsområde, men fokus läggs vid att 
undersöka pensionsspararnas syn och förhållande till pensionssystemet. Denna studie 
undersöker inte pensionsspararnas uppfattning och åsikter om pensionssystemet, utan den 
utgår från experter inom området. 

Engström och Westerberg (2003) genomförde en studie beträffande faktorer som 
benämndes som karaktärsdrag. Där mättes kopplingen mellan specifika karaktärsdrag hos 
enskilda individer och aktiv pensionsplanering. Forskarna kunde därmed påvisa att vissa 
karaktärsdrag är mer bemärkande bland aktiva placerare. Även i tidigare studier på 
kandidatnivå förekommer mätning av orsakssamband mellan faktorer och 
pensionsplanering, men det mäts främst hur vanligt förekommande det är att olika 
pensionssparare gör ett aktivt placeringsval. Det som utmärker denna studie är att den 
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lägger vikt i att undersöka vilka faktorer som är viktiga för pensionssparandet i 
premiepensionen. En faktor kan fortfarande vara viktig även om pensionssparare som gör 
aktiva placeringar inte kan kännetecknas av den faktorn. 

Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) redogjorde för den finansiella 
kunskapsbristen som ett problem, vilket skiljer sig jämfört med denna studies empiri. 
Utifrån den hjälp som går att erhålla och det statliga förvalsalternativet som finns idag 
anses inte den finansiella kunskapsbristen utgöra ett problem för dagens pensionssparare. 
Skillnaderna kan förklaras genom att Almenbergs och Säve-Söderberghs studie (2011)  
genomfördes för sex år sedan. Tiden mellan studierna kan ha påverkat synen på 
kunskapsbristen då dels förekomsten av bra informationskanaler, dels uppdateringarna 
inom systemet, kan ha underlättat beslutstagandet för pensionssparare inom 
premiepensionen. 

6.2 Metodkritik 
Med kritik mot kvalitativ forskning i beaktande utformades en så utförlig redogörelse av 
metoden som möjligt. Detta för att öka undersökningens transparens. Intervjuer användes 
som verktyg för insamling av studiens data trots att de kan vara subjektiva i sin karaktär.  

Under arbetets gång uppkom vissa aspekter som går att ta lärdom av. En aspekt var att 
respondenterna redogjorde för intervjufrågorna på olika sätt, men framförallt olika fort. 
Det innebar att det frågeschema som var uppställt i förväg inte var anpassat efter just en 
viss respondent. Följden blev att det under intervjun behövde sållas bort vissa frågor för 
att få med de allra viktigaste frågorna. En rekommendation är därför att ha i åtanke att 
respondenter skiljer sig åt och att det därmed kan vara av vikt att intervjuerna planeras i 
förväg med alternativa upplägg ifall strukturen skulle behöva justeras under intervjuns 
gång. På så sätt underlättar det att hålla intervjun inom den givna tidsramen. Dock är det 
viktigt att hitta en balans då en alltför strukturerad intervju begränsar respondentens svar 
och leder intervjun bort från det semistrukturerade upplägget. 

En annan aspekt som gestaltade sig i intervjuerna var att ny information tillkom ju fler 
intervjuer som hölls. Vissa respondenter uppgav information som inte belysts i tidigare 
utförda intervjuer. Det medförde att alla respondenter inte uttryckte sig i alla 
diskussionsfrågor. Det kan vara svårt att styra över, men ifall något tas upp som skulle 
vara viktigt att få svar på från alla respondenter finns oftast möjlighet att kontakta 
respondenterna i efterhand för komplettering.  

6.3 Bedömningskriterier 
Studiens medverkande respondenter är personer som är insatta och kunniga inom det 
valda undersökningsområdet, vilket anses vara skäl till en högre tillförlitlighet i deras 
uttalanden. Ingen av respondenterna önskade anonymitet och borde därmed stå för sin 
framförda information. Det är ytterligare en anledning som borde tillföra en högre 
reliabilitet. Intervjuerna hölls på respektive respondents arbetsplats och det är fördelaktigt 
utifrån att de befann sig i sin naturliga arbetsmiljö och förhoppningsvis inte påverkades 
alltför mycket av kontexten. Dessutom var intervjuerna utformade så respondenterna gavs 
möjlighet att prata och formulera sig fritt inom intervjufrågorna. Det ansågs viktigt för att 
undvika att styra respondenterna i sina svar. Studiens data har hanterats med noggrannhet 
och successivt bearbetats ned på ett sätt så respondenternas uttalanden har kunnat 
urskiljas. Det höjer studiens reliabilitet. 
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Studiens kvalitativa karaktär gör det svårare att öka replikerbarheten, men genom att 
redogöra för studiens metod så tydligt som möjligt och på så sätt skapa en hög 
transparens ansågs det stärka replikerbarheten. 
  Den insamlade data som använts i studien är relevant för att den ger underlag för att 
uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställning. Undersökningsfaktorerna har 
valts med stor medvetenhet genom förkunskaper, teorier och tidigare forskning inom 
området. Därigenom hittades intressanta aspekter att ta hänsyn till, vilka kunde kopplas 
till studiens syfte och frågeställning. Det ökar sannolikheten att studien verkligen mäter 
det den har för avsikt att mäta och därmed höjer studiens validitet. Respondenterna 
informerades om syftet med studien dels innan intervjutillfället, dels vid intervjuns 
början. Även fast syftet successivt ändrats lite under arbetets gång ansågs det inte ha så 
stor betydelse med tanke på att grunden är densamma och för att utvalda faktorer funnits 
som stöd vid utformning av intervjuerna. Dessutom är de ändringar som utförts för bättre 
anpassning till frågeställningen samt den utgivna informationen till respondenterna 
positivt för studiens validitet.  

Efter intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer noggrant och sedan valdes den 
mest relevanta informationen ut med hänsynstagande till syfte och frågeställning. 
Slutligen utfördes en respondentvalidering för att försäkra sig om att innehållet uppfattats 
korrekt och skapa möjlighet till justeringar. Det är positivt för studiens validitet eftersom 
det säkerställer att den information som erhållits som svar uppfattats rätt. Dock är denna 
studie baserad på enbart fem respondenter, vilket gör det svårare att generalisera 
resultaten. Men respondenternas fördjupade kunskapsnivå inom området borde ändå 
kunna tala för mer generaliserbara resultat.  

6.4 Samhällsdiskussion 
Pensionen och pensionssystemet utgör en väsentlig och central del av dagens samhälle. 
Idag är det många pensionärer som lever på en låg pension, vilket gör att systemet oftast 
uppmärksammas i negativ bemärkning. Det har dessutom uppmärksammats att 
fondförvaltare agerat oetiskt och försökt lura premiepensionssparare genom att utnyttja 
deras osäkerhet och brist på kunskap. Detta skänker en misstro till hela pensionssystemet, 
men framförallt till premiepensionssystemet. Tidigare studier och undersökningar kan 
styrka att det finns ett lågt intresse och engagemang beträffade pensionen. Vidare har 
premiepensionssystemets breda fondutbud och därmed stora valmöjlighet diskuterats och 
ifrågasatts. Vissa kanske anser att systemets uppbyggnad är orättvis då kunskapsnivån 
skiljer sig mellan olika individer och högre kunskap kan ge bättre förutsättningar till bra 
placeringsval. Detta medan andra ser placeringsmöjligheten som positiv. Därav kan 
frågan ställas om premiepensionens struktur verkligen är bra för dagens pensionssystem. 
Sammantaget från respondenternas utlåtanden i den här studien framgick dock inte en låg 
finansiell kunskapsnivå som ett problem för premiepensionssparandet. Därmed kanske 
inte fokus bör ligga på att kritisera dagens pensionssystem, utan istället försöka förstå 
systemet och fördelarna med att få del av utvecklingen på den finansiella marknaden i 
pensionen. 

Företagen har en central roll i pensionssystemet, och inte minst i premiepensionen. De 
över 800 stycken fonder som finns registrerade inom premiepensionssystemet förvaltas 
av olika företag, som vidare väljer företag som fondens kapital ska placeras i. Många 
företag erbjuder även externa finansiella tjänster i form av rådgivning. Företagen får 
därmed en betydande roll i flera led. De har möjlighet att påverka pensionssparandets 
utveckling, men kan även placera pensionsspararens kapital i företag som arbetar med 
hållbarhet och etiska frågor. 
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7. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Slutsatserna besvarar studiens 
frågeställning och är forskarnas tolkning av studiens empiri.  
 
Med utgångspunkt från studiens empiri kan flertalet faktorer konstateras viktiga för 
pensionssparandet inom premiepensionen. Många faktorer sammanflätas med varandra, 
vilket medför att vikten av en faktor kan bero på en annan. Därmed kan 
pensionssparandet inom premiepensionen kopplas till flera faktorer i kombination. 
Utifrån empirin kan mönster avläsas som visar att vissa faktorer däremot har en större 
betydelse än andra. 
 
Samtliga finansiella faktorer som tas upp i denna studie är viktiga, men de som är mest 
betydelsefulla för pensionssparandet inom premiepensionssystemet är risk och 
avkastning, diversifiering och tillgångsallokering. För risk och avkastning är det viktigt 
att se den allmänna pensionen som en helhet, vilket i kombination med att det är ett 
långsiktigt sparande är skäl till högre risk inom premiepensionen. Det ger en möjlighet till 
en bättre avkastning över tid samtidigt som det uppnås en jämnare balans i den allmänna 
pensionen. Diversifiering möjliggör ett bra förhållande mellan risk och avkastning. Inom 
premiepensionssystemet är diversifiering viktigt för både aktivt och passivt sparande. Ett 
aktivt sparande kan anpassas till diversifiering genom premiepensionens valmöjlighet till 
fem fondinnehav, som kan placeras på olika sätt. I ett passivt sparande erbjuder AP7 Såfa 
diversifiering över länder, bolag och tid. Premiepensionens globalfonder och stora 
fondutbud är bra utifrån att det möjliggör riskspridning i pensionssparandet. 
Tillgångsallokering ger å andra sidan möjlighet till riskspridning genom fördelning av 
tillgångar. Denna faktor är speciellt viktig med hänsynstagande till den individuella 
faktorn ålder. När pensionsåldern närmar sig kan det vara fördelaktigt att placera 
premiepensionskapitalet i en större andel räntefonder för att på så vis minska risken i 
fondportföljen. Inom premiepensionssystemet finns generationsfonder, vilka erbjuder en 
automatisk tillgångsfördelning efter pensionsspararens ålder.  

Faktorerna avgift och rådgivning är betydelsefulla för pensionssparandet, men utifrån 
tolkning av empirin har slutsatser dragits att dessa inte riktigt är lika viktiga för sparandet 
i premiepensionen. Avgiften är endast en parameter och är inte den viktigare faktorn att 
välja premiepensionsfonder efter. Visserligen får avgifter en större betydelse när 
sparandet är långsiktigt, men de registrerade fonderna i systemet har redan reducerade 
avgifter genom rabatter. Faktorn rådgivning är i själva verket viktig, men den rådgivning 
som idag erbjud inom premiepensionen har brister. Det har att göra med att många 
rådgivare tar ut höga avgifter i förhållande till premiepensionskapitalets storlek. 
Dessutom är det sällan enbart rådgivning, utan mycket utgörs av försäljning.  
 
Bland de individanpassade faktorerna är det flera faktorer som har mindre betydelse för 
pensionssparandet i premiepensionen. De individanpassade faktorerna som är mest 
betydelsefulla för pensionssparandet i dagens premiepensionssystem är ålder och annat 
sparande. Sparandet i premiepensionssystemet kan anpassas efter individens ålder med 
hjälp av att kapitalet fördelas mellan tillgångsslagen. Om möjlighet ges kan en fördel vara 
att anpassa premiepensionssparandet efter eventuellt annat sparande utanför systemet. 
Avgiftsrabatter erbjuds inom premiepensionssystemet, vilket gör att sparandet kan 
anpassas genom att dyrare fonder väljs där medan billigare väljs utanför.  
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Utifrån empirin har en bedömning gjorts att övriga individanpassade faktorer inte har 
lika stor betydelse för pensionssparandet inom premiepensionen. Faktorerna finansiella 
kunskaper, intresse och tidsaspekt bedöms mindre viktiga med anledning av förekomsten 
av det väl utvecklade förvalsalternativet som tillhandahåller kapitalet om individen saknar 
tid, ork eller lust för att engagera sig i valet. Dessutom erbjuds hjälp till de individer som 
önskar. Faktorerna riskbeteende och ekonomisk ställning är av mindre vikt eftersom en 
hög risk är bra att ha i premiepensionen, som utgörs av ett långsiktigt sparande och ska 
ingå i den allmänna pensionen som en helhet. Förvisso är faktorn ekonomisk ställning lite 
viktigare ifall pensionsspararen är låginkomsttagare. Då kan även riskbeteende få 
betydelse med tanke på att risktagandet i detta fall kan få större konsekvenser för den 
enskilda spararen. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att premiepensionen självklart är av betydelse för 
pensionssparandet, men tjänstepension och privat pensionssparande är även betydande för 
pensionens helhet. Pensionssparandet och därmed den framtida pensionen påverkas av 
längden i arbetslivet och löneutvecklingen, i och med att det har en påverkan på mängden 
kapital som sätts in på pensionskontot. 
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8. Studiens bidrag och vidare forskning 
 
I detta avsnitt kommer studiens potentiella bidrag presenteras. Sedan ges förslag till vidare 
forskning inom området som upptäckt under studiens gång. 

8.1 Studiens potentiella bidrag 
Denna studie tillför insikt och kunskap inom forskningsområdet premiepensionen. En 
kvalitativ metod som gav djupgående data från experter skapade en förståelse för att 
kunna söka mönster och samband mellan pensionssparandet och olika faktorer på 
finansiell och individanpassad nivå. Utifrån studien förklaras vikten av olika faktorer för 
premiepensionssparandet. Tidigare studier konstaterar att det finns samband mellan vissa 
karaktärsdrag och placeringsval, men att skapa en förståelse för faktorernas relevans och 
hur de kan kopplas till pensionssparandet är något som utmärker denna studie. Studien 
kan användas som underlag för vidare forskning inom området eftersom den tillför 
resonemang och diskussioner kring aktuella problem, redogör för viktiga aspekter för 
pensionssparandet och ger en djupare insikt i dagens premiepensionssystem. Studien 
överensstämmer med teorier inom området, men särskiljer sig från tidigare forskning ur 
aspekten att de problem som uppmärksammats kring det låga intresset och 
kunskapsbristen inte anses utgöra något problem utifrån denna studies respondenter.  
 På ett praktiskt plan kan studien användas som inspiration och väcka tankegångar hos 
företag och pensionssparare som berörs av premiepensionen. Denna studie har inte som 
avsikt att användas som vägledning, men kan användas för att skapa en förståelse för 
pensionssparandet och uppbyggnaden inom premiepensionen. 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång uppkom diskussioner kring det stora fondutbud som finns inom 
premiepensionssystemet. En diskussion med respondenten Adolphson från AMF 
utmynnade i ett samtal om den utredning som för tillfället pågår gällande 
premiepensionens fondutbud. Regeringen (2014) har tillsatt en utredare som fått 
uppdraget att se till förslag om eventuella ändringar för premiepensionens fondtorg. 
Denna utredning togs även upp med Bjälkeson från Pensionsmyndigheten som uttryckte 
sig kring ett förslag till ändring som innebär ett kraftigt begränsat fondutbud. Bjälkeson 
anser att detta alternativ kan skapa praktiska problem i premiepensionssystemet med 
tanke på att systemet innehåller en så stor mängd kapital. Ett kraftigt reducerat fondutbud 
skulle orsaka störningar i börserna. Av den anledningen skulle det vara intressant att 
studera vidare inom premiepensionssystemet, men då med inriktning mot den pågående 
utredningen. Möjliga konsekvenser av de eventuella ändringar som kan komma att 
införas hade varit intressant att studera. Dels konsekvenser för premiepensionssystemet 
och dess pensionssparande, dels för svenska befolkningens syn på systemet. En stor 
förändring genom ett reducerat fondutbud till enbart tio statliga fonder skulle kanske 
kunna, förutom att störa börserna, påverka de befintliga fondbolagen som inte längre 
skulle ges möjlighet till kapital genom pensionssystemet. En sådan ändring kanske inte 
heller skulle mötas positivt av delar av befolkningen då den stora valmöjligheten skulle 
fråntas dem.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
Inledningsvis presenterar forskarna sig själva och syftet med undersökningen.  

● Är inspelning OK? Önskar du att vara anonym?  
Grundläggande information om respondenten: 

- Vem är du och vad är din roll på företaget? Kan du beskriva kortfattat hur ni arbetar inom ert 
företag? 

DEL 1- Finansiella Faktorer 
RISK/AVKASTNING 

- AP7 Såfa benämns ofta som riskfylld, just pga hävstången. Mer specifikt, vad gör den? 
- Hur bör man ställa sig i förhållandet till risk och avkastning?  
- Hur viktiga är aspekterna risk och avkastning för sparandet inom premiepensionssystemet? 

DIVERSIFIERING 
- Diversifiering mellan länder, marknader, branscher? 
- Global fond- fördelar? 
- Hur viktig är diversifieringen för premiepensionssparandet?  
- Hur ser du på det stora fondutbudet inom PPM? Skapar det problem för den enskilda spararen 

eller är det positivt? 
- PPM-råd, köp breda aktiefonder för att diversifiera sig. Vad anser du om det? Kan en smal vara att 

föredra ibland? 
TILLGÅNGSALLOKERING & GENERATIONSFOND 

- Kan du beskriva vikten av tillgångsallokering inom premiepensionen? 
- Hur bör man tänka inför PPM-sparandet med hänsyn till dagens låga räntenivåer?  
- -Hur ser du på generationsfonder?  
- Vad skulle du säga är fördelar/nackdelar med en generationsfond?   
- Hur viktigt är tillgångsallokering dels på fondnivå, dels i portföljen? 

AVGIFT 
- Hur viktigt är det att jämföra avgiften/kostnaden för olika fonder? 
- Med tanke på dagens låga räntenivåer, har det blivit viktigare att se till avgiften när man väljer 

fonder? 
RÅDGIVNING 

- Hur viktigt är rådgivning vid placering av premiepensionen?  
DEL 2- Individanpassade faktorer 
BEMÄRKANDE INDIVIDEN 
-Ålder -hur viktig är åldern för pensionssparandet?  
-Riskbeteende (risktolerans) - Hur viktigt är det att välja fonder efter ens egna risknivå? 
-Inkomst -vilken inkomst du har. Hur betydelsefullt?  
-Annat sparande- betydelse för placeringen? 
-Tidsaspekt -Hur mycket tid som ska avsättas till placering, betydelse för pensionssparandet? 
-Intresse (för fonder och pensionssparandet)- Hur viktigt är det? 
-Finansiella kunskaper (förståelse för ekonomiska begrepp)- Har det betydelse för val av placering? 
DEL 3- Aktuellt inom området och avslutande kommentarer 
AKTUELLT 
SvD -9 mars 2016 
Pensionsbolag rör upp känslor-klagomål väller in 
Kritik mot PPM-rådgivare.  
-Kan det påverka PPM-sparandet och pensionssparares syn på systemet?  
DN-17 feb 2016 
PPM: Skärpa krav efter misstänkt bluff 
Rådgivare säger sig samarbeta med pensionsmyndigheten och ska ha lurat sparare att byta fonder.  
-Kommer de skärpta kraven påverka pensionssparandet? 
AVSLUTANDE KOMMENTARER 

- Har du något att tillägga eller något du vill avsluta med att säga? 


