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ABSTRACT 
 
 

Reforms in the Swedish welfare system radically changed the pension plan. The implications 
of the reforms amounted to an increased individual responsibility of managing pension 
savings. Recently the new reforms became legislation and it has been the onus of everyone to 
manage their own pension trusts; however, at the same time interest amongst the population is 
low.  

The purpose of the essay has been to study the attitudes that influence the population in their 
pension saving, whether these be social or gender issues. The study, commissioned by the 
Insurance company, Folksam, was carried out in northern Sweden amongst individuals who 
had their own pension plans. Central concepts for the essay that were implemented in the 
analysis included risk, attitudes and social identity. Risks in order to show how different 
factors in society such as income, social class, gender and employment influence planning 
possibilities of their economy. 

The result of the study concludes a lower interest amongst the population regarding pensions 
as a whole. This is even for respondents that regard pensions as important. The background 
factors of the problem stem from the unclear literature that is available at present. 

In order to change these attitudes concerning pension trusts, information must be clear and 
concise;as it stands without this, there will be no significant change in perception. 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Reformen av pensionssystemet i Sverige innebar ett ökat ansvar för individen att själv ta 
ansvar för det egna pensionssparande. Trots att denna förändring trätt i kraft för ett antal år 
sedan verkar intresset för denna fråga svagt bland gemenemang. 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka kvinnors och mäns attityder till det individuella 
pensionssparandet. Vilka är de sociala faktorerna som påverkar attityder till pensionssparande 
och vilka faktorer påverkar den enskildes individuella pensionsval. Mot bakgrund av detta 
genomfördes en attityd studie på uppdrag av Folksam. För att ta reda på vilka attityder som 
finns bland pensionssparare. Detta resulterade i en enkät studie som skickats ut till 500 i norra 
Sverige.   
 
De begrepp som kom att bli centrala var risker och social identitet. Risker, både utifrån de 
risker individen möter samhället och utifrån klasstillhörighet. Resultatet av studien visar att 
pensionssparande anses viktigt, alla individer fattar lika aktiva beslut angående deras framtida 
pensioner. Studien visar även att information angående pensionssparandet ansågs svår och 
informationen lästes därför inte bland en stor grupp av de svarande. Detta är en mycket viktig 
faktor för att få individer intresserade av frågor som berör pensionsval och för att de ska 
använda informationen på ett sätt som ökar kunskaperna kring pensionssparandet. Studien 
visar även att det fanns grupper som faktiskt var intresserade och aktivt sökte information för 
att öka deras individuella kunskaper om pensionsfrågor. 
 
För att ändra på attityderna kring pensionssparandet krävs det insatser från samhällets sida. 
Annars kan det inte ske några större förändringar kring ointresset i denna fråga.  
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1. PENSIONSSPARANDE 
 

”…Man vill ju trots att leva och vara frisk, inte bara för att mata duvorna…” (citat ur SPP 
reklamfilm) 

 
Detta citat är hämtat ur SPP:s reklamkampanj om pensionssparande (2008), vilket illustrerar 
ett framtida liv som pensionär, nämligen att kunna bibehålla en rimlig ekonomisk 
levnadsstandard. Försäkringsbolaget SPP vill på detta sätt väcka intresset för 
pensionssparande samt öka människors medvetande om vikten av ett privat pensionssparande. 
 
Införandet av ett nytt pensionssystem under 2000-talet har inneburit stora förändringar för den 
vanliga pensionären och för den som sparar för sin framtida pension. Detta innebär dock inte 
att alla samhällsmedlemmar har samma ekonomiska förutsättningar till pensionssparande 
(Bauman, 2002). Enligt Folksam (2008) och Sifo (2008) innebär det att personer som saknar 
ett individuellt pensionssparande kommer att få en mycket lägre inkomst som pensionär än 
vad de kanske räknat med. Detta innebär att många kanske inte kan räkna med att pensionerna 
räcker till för att trygga ekonomin. En genomsnittlig löntagare utan ett eget pensionssparande 
kan enligt Folksams beräkningar endast räkna med att få ut mellan 52 och 67 procent av lönen 
som pensionär. 
 

”... vid en sänkning till 70 procent uppger var fjärde svensk att man skulle tvingas leva på 
marginalen.” (Folksam, 2008). 

 
Citatet visar på att de flesta utan ett eget sparande till pensionen kommer att få räkna med en 
mycket låg inkomst som pensionär. Trots dessa siffror visar en undersökning genomförd av 
SIFO under 2008 att intresset för ett privat sparade är något lågt. Undersökningen visade på 
att 4 av 10 svenskar helt saknar ett månatligt sparande. Siffrorna visar även på att det är 
kvinnor som i störst utsträckning saknar ett eget sparande (Folksam, 2008). 
 
Förändringarna i pensionssystemet har resulterat i ett ökat individuellt ansvar för den enskilde 
individen att trygga den framtida pensionen. Genom att personer måste fatta beslut om det 
privata pensionssparandet påverkas den framtida pensionen oavsett personens ålder, kön och 
utbildning. Den enskildas intresse för privat pensionssparande har visat sig vara av lågt 
intresse bland personer i arbetsför ålder. Besluten gällande det privata pensionssparandet kan 
leda till oavsedda konsekvenser med otrygghet som följd för den enskildes framtid 
(Björkman, 2006).  
 
Det som gör privatsparandet viktigare är risken om den sk ”pensionsbromsen” slår på. Detta 
sker i de fall födelsetalen är för låga eller om tillgångarna i det allmänna pensionssystemet är 
för små för att täcka de utgående pensionerna. Genom att avgifterna inte räcker till för att 
finansiera de utgående pensionsbetalningarna, kommer systemet automatiskt att minska 
utbetalningarna av pensionerna (Johansson, 1998).   
 
En fråga som aktualiseras är därför hur intresset för pensionssparandet ska väckas bland de 
yngre med lång tid kvar till pension. Vad finns det för förväntningar och hur ser 
pensionsspararna på sin framtida pension, finns det överhuvudtaget något intresse? 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors och mäns attityder till individuellt 
pensionssparande. 

 
• Vilka skillnader i attityder till pensionssparande finns det mellan män och kvinnor? 
 
• Vilka sociala faktorer påverkar attityder till pensionssparande? 

 
• Vad är det som påverkar den enskildes individuella val? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien begränsas till att omfatta personer som har någon form av pensionssparande hos 
Folksam. Respondenterna i studien är mellan 20 och 55 år. Uppsatsen avgränsas till att inte 
beakta eventuella skillnader i attityder mellan olika generationer, utan istället om och vad som 
skiljer sig mellan män och kvinnor pensionssparande. 
 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt, det första kapitlet utgör en inledning och en 
problematisering av pensionssystemet i Sverige. Därefter följer syfte och frågeställningar. I 
uppsatsen andra kapitel presenteras metod och material. Det tredje kapitlet presenterar 
Folksam, vilka är uppdragsgivaren bakom studien till uppsatsen. Det fjärde kapitlet ger 
läsaren en överblick av det svenska socialförsäkringssystemet, detta för att ge en förståelse 
kring hur pensionssystemet fungerar.  
 
Det femte kapitlet i uppsatsen presenterar den teoretiska referensramen, där relevanta begrepp 
för uppsatsens förklaras. De centrala begreppen för studien är attityder, social identitet och 
risker. Bauman och Becks teori om det moderna samhället och dess risker för individen har 
använts för att förklara risk- och klassbegreppet. Detta följs av ett stycke om attityder och 
dess påverkan på individer. För att förklara begreppet social identitet har Bradleys teori om 
individen vävts in, med utgångspunkt; kön, etnicitet. 
 
I det efterföljande sjätte kapitlet presenteras resultaten från enkätstudien, vilket följs av ett 
sjunde kapitel med analys, för att avslutas med det åttonde och sista kapitlet som utgör en 
avslutande diskussion i uppsatsen. 
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2. METOD OCH MATERIAL 
 
 
Denna studie har genomförts på uppdrag av Folksam. För att besvara studiens syfte och 
frågeställningar genomfördes en kvantitativ enkätstudie. Uppdragsgivaren har bidragit med 
stöd i form av tryck, kostnader och utskick av postenkäter samt kundregister. Därefter har 
material och litteratur samlats in och analyserats för att slutligen sammanställas i denna 
uppsats.  
 

2.2 Validitet och Reliabilitet   
 
Validitet handlar om huruvida studien undersöker det studien haft för avsikt att undersöka, om 
enkäterna uppfyller sitt syfte, och om de mäter vad den ska. För att få in svar med så hög 
validitet som möjligt vid en attitydstudie i enkätform gäller det att frågorna är väl disponerade 
och att frågornas variabler även anpassas för en attitydundersökning, t.ex. ofta, alltid, och 
sällan är lämpliga variabler på frågor, detta för att få en så hög validitet som möjligt. I arbetet 
med enkäten har frågorna utformats i relation till studiens syfte och frågeställningar (Trost, J. 
2001). 
 
Reliabilitet handlar om måttet på det metodologiska trovärdigheten för det valda 
tillvägagångssättets för undersökningen. Reliabilitet handlar även om måttet på trovärdigheten 
i studien, dvs passar det valda tillvägagångssättet studiens syfte. Det ska alltså gå att få fram 
samma resultat om studien skulle upprepas och om det sker under liknande förutsättningar 
(Trost, J. 2001). 
 
Det bör även nämnas att det finns en medvetenhet om att den valda målgruppen kan ge svar 
som skiljer sig något från en målgrupp som vore geografiskt utspridd över hela landet. Detta 
kan påverka reliabiliteten i viss utsträckning.  
 

2.3 En diskussion i etik 
 
God forskningssed syftar till att motverka oredligheter inom forskning. Detta gäller både för 
forskare och studenter som gör undersökningar. Genom att författaren alltid talar sanning i det 
han eller hon skriver, och det är även viktigt att det finns en öppenhet i arbetet, både genom 
att forskaren, student eller författaren redovisar arbetets metodik samt ev kommersiella 
bindningar som t.ex. om uppsatsen är skriven som ett uppdrag. Personer får heller inte komma 
till skada eller behandlas kränkande och därför är det viktigt att de som deltagit i denna studie 
har haft möjlighet att kunna avsäga sig deltagandet dvs. att ”samtyckeskravet” uppfylls 
(Gustafsson, B. Hermerén, G. Petersson, B. 2005). 
 
Informationskravet handlar om vikten av att på ett genomtänkt och försiktigt sätt hantera 
information om studien. Det är viktigt att tänka på vilket sätt information delas ut, och hur  en 
publicering av resultaten påverkar de som deltagit i studien (Gustafsson, mfl. 2005). Material 
hanterats varsamt i genomförandet av denna studie. Information om studiens syfte och hur det 
kommer att publiceras har skickats ut till respondenterna både från uppdragsgivaren och från 
studenterna som genomför studien.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att skydda de deltagande och alla informanter som deltar i 
en studie dvs. det handlar om ett forskningsetiskt inslag, den som arbetar med en studie ska 
enligt Vetenskapsrådet handla utifrån hederlighet och integritet. (Gustafsson, B mfl. 2005). 
Alla respondenter deltar därför anonymt, inget av materialet kan knytas till enskilda svar från 
respondenter. Detta har garanterats genom att alla enkäter kodats om på ett sådant sätt att det 
inte framgår vem den svarande respondenter är i de enskilda enkäterna. Material som existerar 
finns kvar i form av datamaterial, utan att någon koppling till enskilda respondenter längre är 
möjlig (Ibid). 
 
Ett annat viktigt krav vad gäller god forskning handlar om vem som har rätt att ta del av 
Kjällmaterial det sk. ”nyttjandekravet”, här gäller principen om konfidentialitet, att alla som 
hanterar material skall göra så med försiktighet och samtidigt är källmaterial inte något 
offentligt. Källmaterialet har efter att undersökningen färdigställts förstörts. Detta har gjort för 
att säkerställa varje enskild respondents rätt att få delta anonymt (Ibid).  
 

2.4 Urval och Genomförande 
 
Studien bygger på ett insamlat material som skett genom ett samarbete mellan mig som 
författare av denna uppsats och en annan student, som använder sig av samma datamaterial 
för dennes uppsats. Arbetet med insamlandet av datamaterialet har även inneburit att 
uppdragsgivaren, Folksam har involverats under arbetets gång med utskick av enkäter och 
insamlande av svar från respondenterna i studien. 500 postenkäter har skickats ut via 
uppdragsgivaren och studien har en svarsfrekvens på 92 enkäter, vilket motsvarar 18,4 %. 
Respondenterna är kvinnor och män mellan åldrarna 20-55 år, geografiskt utspridda i enlighet 
med Folksams geografiska indelning av Botniaområdet (geografiskt sett Örnsköldsvik och 
norrut). Området i studien är Västerbottens län, Norrbottens län. Städer i denna region är: 
Boden, Haparanda, Kiruna, Luleå och Piteå, Lycksele, Skellefteå, Umeå, samt Örnsköldsvik 
(Västernorrlands län). 
 
Efter att enkäten färdigställts för utskick har uppdragsgivaren svarat för tryckning samt 
utskick till kunder som har ett pensionssparande hos Folksam i enlighet med deras 
kundregister. Urvalet är gjort enligt vad man kallar för ett bekvämlighetsurval, bland 
Folksams kunder i Botniaområdet. Urvalet är representativt för målgruppen pensionssparare 
som har ett eget sparande för deras framtida pension. Det fanns en medvetenhet om risken 
med en eventuell mycket låg svarsfrekvens på de postenkäter som skickades ut. På grund av 
tidsbrist valdes alternativet att skicka ut ett större antal enkäter eftersom att det saknades tid 
för att posta brev med påminnelser till de respondenter som ej valt att delta i studien 
 
Respondenterna är kunder hos Folksam, men eftersom företaget har ungefär varannan svensk 
och vartannat svenskt hushåll som kund, bidrar detta till undersökningens generaliserbarhet 
och kan därav betraktas som representativ för gruppen med eget pensionssparande. Enkäten 
har skickats till respondenterna med två medföljande försättsblad, ett från mig som student 
där jag förklarar syftet med undersökningen och det andra försättsbladet från 
uppdragsgivaren, med information till kunderna om anledningen till bland annat Folksams 
medverkan i studien. Det insamlade datamaterialet har hanterats med försiktighet eftersom det 
innehåller känslig information som berör respondenterna privatekonomi. I utskicket av 
enkäterna bifogades ett svarskuvert adresserat till Folksam där en handläggare ansvarat för 
arbetet med utskick av enkäterna till respondenterna. Handläggaren har sedan ansvarat för att 
notera vilka respondenter som svarat på studien samt antecknat vilket datum enkäten kommit 
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tillbaka.  Därefter har Folksam vidarebefordrat de inkomna svaren, för vidare arbetat med 
kodning och analys av enkäterna vilka har numrerats och sedan digitalt förts över till 
statistikprogrammet ”SPSS”.  
 
Det inkomna materialet har kodats i dataprogrammet efter det finns ingen möjlighet att 
urskilja enskilda svar ur källmaterialet. Det finns en del öppna frågor i enkäten, där varje 
respondent även har getts möjlighet att individuellt svara på öppna svarsalternativ, svar i de 
frågorna har överförts till en separat datafil för att det inte skall bli möjligt att urskilja enskilda 
respondenters svar ur dessa frågor. När kodning av allt källmaterial färdigställts har materialet 
förstörts för att säkerställa respondenters anonymitet. Studien är en attitydundersökning och 
berör även frågor som handlar om respondenternas inställning till det egna pensionssparandet, 
vilka etiska och policy frågor som anses viktiga för valet av förvaltare av det egna 
pensionssparandet. Ur materialet har sedan fokus lagts på relevanta frågor vid analys vilka ger 
svar på uppsatsen och studiens frågeställning.  
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3. FOLKSAM 
 
”Folksam är ett kundägt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder och att vinsten inte går 

till aktieägare utan stannar hos oss alla.” (Folksam, 2008) 
 
Folksam grundades år 1908 och ägs av kunderna. Försäkringsbolaget har 3 300 medarbetare, 
varav 49 procent kvinnor och 51 procent män är anställda. Företaget försäkrar för tillfället 
varannan person och vartannat hushåll i Sverige. Företagets mål vad gäller verksamheten är 
att Folksam skall ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. Folksams vision 
är att företagets arbete skall leda till ett tryggare samhälle med som genomsyras av ett 
långsiktigt tänkande i frågor som bland annat rör miljö, trygghet och hälsa (Folksam, 2008). 
 
Folksam är en koncern, bestående av två större bolag, Folksam Sak och Folksam Liv, med 
tillhörande dotterbolag.  
 
Folksam Sak – Folksam Spar AB, Svenska Konsumentförsäkringar AB, Tre Kronor AB, 
Folksam Inköp AB.  
 
Folksam Liv – Folksam Fondförsäkring AB, KP Fondförsäkring AB, KP Pension och 
Försäkring HB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB, KPA Pension AB, Folksam LO 
fondförsäkringar AB, Folksam LO Fond AB.  
 
Folksam arbetar för att påverka företagen de investerar pengar i att ta ett aktivt ansvar i olika 
etiska frågor genom att ställa krav vid investeringar i företagen, många företag har som följd 
av Folksams arbete blivit bättre på att ta ansvar för frågor vilka berör miljö, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet (Folksam, 2008). Detta arbete startade Folksam med år 2001 
genom att aktivt påverka företag de placerar pengar genom deras sk placeringskriterier för 
vilka bolag Folksam ska fokusera arbetet med att göra investeringar i, dessa kriterier handlar 
om miljö, mänskliga rättigheter, och antikorruption. Folksams kapital förvaltas nu genom att 
alla placeringar sker utifrån dessa placerings kriterier. 
 
Kriteriernas mål är till att förändra andra företags policys och verksamhet på ett sådant sätt att 
företagen arbetar för en bättre miljö, stärkta mänskliga rättigheter och stärka villkor vilka är 
rättvisa för de anställda inom de företagen. Kapitalet består av cirka 200 miljarder kronor och 
Folksam har ca 4 miljoner kunder. Eftersom Folksam är ett försäkringsbolag har de valt att 
utesluta placeringar i tobaksbranschen. Anledningen till detta är för att tobak är hälsovådligt 
och därför det passar inte för Folksams att göra investeringar i tobaksindustrin.   
 

”Vi är övertygade om att företag som ligger i framkant inom arbetet med miljö, mänskliga 
rättigheter och anti-korruption är framtidens vinnare.” (Folksam  2008). 

 
 
Sedan år 2008 arbetar Folksam för ökad jämställdhet.  Folksam bedriver i linje med detta 
arbete även en kampanj Spela roll under 2008 som handlar om lika rättigheter mellan könen 
på arbetsmarknaden. ”lägre lön ger lägre pension” För att göra folk medvetna om attityder 
vad gäller jämställdhet på arbetsmarknaden har olika reklamkampanjer bland annat synts i 
etern och massmedia (Folksam, 2008). 
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4. PENSIONSSYSTEMET I SVERIGE 
 
Det nya pensionssystemet kan liknas med en pyramid (se figur 4.1). Det finns tre större delar; 
den allmänna pensionen, avtals-/tjänstepensionen samt det egna sparandet. Alla dessa delar 
bidrar till att bygga upp den slutgiltiga pensionen för en pensionssparare. De lagstadgade 
delarna för ålderspension i socialförsäkringssystemet är inkomstpension (där finns även 
garantipension för de med låg eller ingen inkomstpension) och premiepensionen – PPM som 
bygger på pensionsrätter som personer tjänat ihop, när personerna arbetar och har en inkomst i 
Sverige. Det krävs även att en person är försäkrade i det svenska socialförsäkringssystemet 
vilket bygger på lagen om socialförsäkring – SofL (1999:799). För att en person ska ha rätt till 
ersättning ur den svenska socialförsäkringen t.ex. rätt till allmänpension (se tabell 4.2 för 
ersättningar) måste de även uppfylla de krav som finns i Socialförsäkringslagen – SofL. 
Grundkravet är att individen måste vara försäkrad (Björkman, 2006). För att en person ska 
räknas som försäkrad krävs att de är registrerade hos Försäkringskassan. Alla som fyllt 16 år 
och som är folkbokförda i Sverige blir registrerade i socialförsäkringssystemet. Den som 
arbetar/bosätter sig i Sverige men som ej är folkbokförd skall anmäl sig till 
Försäkringskassan, annars blir det inte registrerade och kan heller ej tillgodoräkna sig pension 
för den intjänade inkomsten för den tid de vistats i Sverige (Björkman, 2006). 
 
Delar av det nya pensionssystemet är finansierat genom avgifter som tas ut via de 
pensionsgrundande inkomsterna, 16,94 % av den pensionssparandes bruttolön går till att 
finansiera pensionerna inom Socialförsäkringen. Ur avgift från bruttolönen tas 2,5 procent till 
premiereservsystemet, PPM – pensionens avgift går direkt till det individuella 
premiepensionskontot som alla pensionssparare har. Resterande 16 procent av avgiften som 
tas ut från bruttolönen går till fördelningssystemet dvs. Inkomstpensionen (Johansson, 1998). 
Inkomstpensionen skiljer sig däremot från PPM på det sättet att de avgifterna som tas ut varje 
år fördelas ut i systemet för att täcka de utgående pensionsbetalningarna. Avgifterna i 
fördelningssystemet går därmed inte till ett individuellt pensionskonto för den enskilde 
pensionsspararens framtida pension (Björkman, 2006 ). 
 
 

Figur 4.1 - Pensionssystemets uppbyggnad 

Eget 
sparande Den sammanlagda 

Ålderspensionen 

Avtals-
/tjänstepension Via arbetsgivaren 

Allmänpension 
Via Socialförsäkringen  

Källa: minpension.se  
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Dagens pensionssystem består av flera olika delar. Varje person har en allmän pensionsdel, en 
avtalspension och eventuellt sedan ytterligare ett eget sparande i fonder. Systemet kan 
jämföras med en pyramid (se figur 4.1). Basen i pensionssystemet är allmänpensionen, denna 
del tjänar en pensionssparare in genom hela arbetslivet. För varje år en pensionssparare 
arbetar läggs en del till den allmänna pension, detta sker hela den yrkesverksamma tiden. Den 
allmänna pensionen delas upp i två delar, inkomstpension och premiepension. I den allmänna 
delen är inkomstpensionen den större delen av de två delarna, men det är endast den mindre 
premiepensionen som en pensionssparare har möjlighet att välja på vilket sätt de insatta 
pengarna ska förvaltas, genom ett fondsparande. Denna del förvaltas av PPM.  Skulle det vara 
så att en person inte har en inkomst, eller haft en mycket låg inkomst finns det ytterligare en 
tredje del i allmänpensionen, nämligen garantipensionen. 
 
Avtals-/tjänstepensionen är en kollektivavtalad del i pensionen. Även i denna del har personer 
i vissa fall möjlighet att påverka valet av försäkringsform och vilket försäkringsbolag som den 
inbetalda premien från arbetsgivaren skall placeras i. Avtals-/tjänstepensionen skiljer sig åt 
mellan olika sektorer pga av att den är förhandlad mellan fackorganisationen och 
arbetsgivaren vilket innebär att pensionen kan variera från person till person. 
 

4.2 Socialförsäkringslagen  
 
Det är socialförsäkringslagen - SofL (Lag om socialförsäkring, 1999:799) som står som grund 
i det svenska pensionssystemet. Ersättningen från SofL baseras på bestämda kriterier. De som 
har rätt till ersättning ur den svenska socialförsäkringen är försäkringstagare som är 
registrerade hos försäkringskassan och som har rätt att få ersättning (Björkman, 2006). För att 
ha rätt till förmåner ur socialförsäkringen, krävs även att personen är registrerad1 hos 
Försäkringskassan (Björkman, 2006). Det är försäkringskassan som sköter det administrativa 
arbetet med att säkerställa att personer som har rätt till ersättningar får ersättning ur 
socialförsäkringssystemet, genom att personer söker ersättning ur SofL. Detta gäller även 
ålderpensionen. För att få ut pension, måste en ansökan lämnas in hos Försäkringskassan. Om 
försäkringstagare inte sökt pension före personen fyllt 70 år, är det Försäkringskassan uppgift 
att undersöka huruvida försäkringstagaren önskar att få pengar ur den allmänna pensionen 
(Björkman, 2006). 
 
SofL är även indelad i två olika typer av försäkringskategorier, den första gäller personer som 
är bosatta i Sverige och den andra gäller personer som enbart arbetar i landet. För att räknas in 
i den bosättningsbaserade försäkringen krävs att personer har sin huvudsakliga hemvist i 
Sverige. Det räcker med att en person är bosatt i Sverige under minst ett år för att uppfylla 
kriterierna i SofL för att ha rätt att få ut ersättning ur socialförsäkringen. Personen blir då 
försäkrad utifrån bosättningsbaserade förmåner i Socialförsäkringslagen – SofL. Den andra 
kategorin är den arbetsbaserade delen i socialförsäkringslagen – SofL. Detta gäller personer 
som arbetar i Sverige, både som anställd, uppdragstagare och egenföretagare. Dessa grupper 
med arbetskraft omfattas av de arbetsbaserade förmånerna i socialförsäkringslagen – SofL.  

                                                 
1 Registrerade blir alla som fyllt 16 år vilka är folkbokförda i Sverige. Den som arbetar/bosätter sig i Sverige 
men som ej är folkbokförd skall anmäl sig till Försäkringskassan (Björkman, T. 2006, s18).  
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Tabell 4.2 - Pensionsgrundande ersättningar 

Inkomst från 
anställning 

Sjukpenning, föräldrapenning, ersättning vård av närstående, 
arbetsskadelivränta, vårdbidrag, sjukersättning, 
aktivitetsersättning. 

Barnledighet, Plikttjänstgöring, Studier, Sjukersättning, 
aktivitetsersättning 

Andra ersättningar 

Det finns en rad olika ersättningar förutom förvärvsinkomst vilket är pensionsgrundande för 
inkomstpensionen enligt SofL. Ersättningen är även indelad i två olika kategorier, den ena 
gäller inkomst av anställning och den andra kategorin gäller ersättningar av andra 
pensionsgrundande former vilka inte är inkomst.  

(Björkman, 2006, s 130) 
 

 
Inkomstpensionen beräknas ut genom att all intjänad inkomst och andra förmåner som är 
pensionsgrundande ger vad man kallar pensionsrätt. Detta räknas sedan samman och detta blir 
den pensionssparandes slutgiltiga pensionsbehållning (Björkman, 2006). Inkomstpensionen 
omräknas även varje år. Beroende på landets ekonomiska situation görs även förändringar av 
pensionen för att utbetalningarna skall behålla samma värde i förhållande till penningvärdet 
(Björkman, 2006). För att det inte skall bli en negativ utveckling av tillgångarna i 
pensionssystemet finns det även ett steg till. Genom att behålla balans mellan tillgångar och 
skulder i det nya pensionssystemet fastställer regeringen varje år ett balanstal2. Lite förenklat 
är detta tal de gemensamma tillgångarna dividerade med alla skulderna i systemet. Är 
balansen negativ, används balansindex istället för att bestämma storleken på de utgående 
pensionerna. Detta innebär att pensionera inte kompenseras fullt ut efter inkomstutvecklingen 
(Björkman, 2006).  
 
 

4.3 Ålderspension 
 
Det nya pensionssystemet LIP – (Lagen om inkomstgrundande ålderspension, 1998:674) har 
kommit tillstånd genom många förändringar i socialförsäkringssystemet. En ny Lag om 
Inkomstgrundande ålderspension – LIP trädde i kraft 1999. Det nya systemet bygger på en 
persons samlade inkomster genom livet. LIP består av två delar, den första är inkomstpension 
och den andra är premiepensionen. De tidigare förmånerna inom det tidigare ATP-systemet 
har nu kommit att övergå till det som är tilläggspension inom LIP för de som fortfarande 
omfattas av det gamla systemet (Björkman, 2006).  
 
De flesta födda före 1954 får en övervägande del av utbetalningarna i form av tilläggspension. 
Vissa pensionärer får även en del av garantipensionen inräknade (födda mellan 1938-53) 
personer födda 1937 och tidigare får all sin pension i form av tilläggspension. Om en person 
helt saknar pension enligt det nya systemet finns det ett grundskydd som träder in, det så 
kallade garantitillägget (Björkman, 2006).  
 

                                                 
2 Balanstal: ett balanstal som är större än 1 indikerar en positiv balans av tillgångarna, är talet mindre än 1,0 är 
balansen negativ. 
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Varje år omräknas pensionsbehållningen av pensionerna, detta för att räkna med de 
arvsvinster3 som fördelas i pensionssystemet. I samband med detta görs även avdrag för tex 
förvaltningskostnader (Björkman, 2006).  
 

4.3.1 Inkomstpension 

 
Inkomstgrundande pension är en person inkomst och annan skattepliktig ersättning som 
deklarerats som inkomst. Storleken på den slutgiltiga pensionen bestäms av hur stor inkomst 
en pensionssparare haft under den yrkesverksamma tiden. Därför är redan den första 
inkomsten viktig, förutsatt att den årliga inkomsten överstiger mininivån i pensionssystemet 
på 42,3 procent av prisbasbeloppet (Björkman, 2006). Inkomstpension kan en person tidigast 
ta ut vid 61 års ålder. Det är möjligt att välja hur mycket av inkomstpensionen som tas ut varje 
månad, det går att ta ut hela eller bara delar inkomstpensionen. Det går även att stoppa 
utbetalningar i de fall en pensionssparare valt att börja ta ut pension tidigt men som ångrar sig 
och önskar att ta ut inkomstpension vid ett senare tillfälle (Björkman, 2006).    
 

4.3.2 Premiepension - PPM 

 
Premiepensionen är ett fondförsäkringssystem, och fungerar ungefär som den privata delen av 
pensionssparandet, men skillnaden är att det sköts av Premiepensionsmyndigheten4 till 
skillnad från det privata pensionssparandet. Alla försäkrade pensionssparare har ett eget konto 
hos myndigheten. Alla inbetalningar som görs till de individuella pensionskontona är 
personliga och kan endast tillgodoräknas den person som de tillhör. Systemet är per definition 
det man kallar för ett premiereservsystem vilket är skillnaden mellan PPM och 
inkomstpensionen. I Inkomstpensionssystemet fördelas alla insatta pengar mellan de som är 
pensionärer idag och som har rätt till den inkomstbaserade pensionen (Björkman, 2006). 
Premiepensionsmyndigheten har huvudansvaret för de inbetalda pengarna i PPM delen av 
pensionen, samt att informera pensionsspararna om möjligheten att påverka hur pengarna ska 
placeras. Det är upp till pensionsspararna att själva välja hur deras pengar ska placeras i olika 
fonder (Björkman, 2006). 
 
Premiepensionen kan tas ut tidigast vid 61 års ålder. Eftersom det saknas krav på att 
Inkomstpensionen och PPM måste tas ut samtidigt är det upp pensionären att själv bestämma 
hur utbetalningarna ska ske och om det ska göras uttag samtidigt ur både PPM och 
Inkomstpensionen (Björkman, 2006). Om en person önskar kan premiepensionen övergå från 
fondförsäkringen till en traditionell försäkring, pengarna betalas då ut i form av livränta, detta 
kan dock göras först efter att personen tagit pension. Det betyder att pengarna inte längre 
förvaltas genom att de ligger kvar i PPM kontot och omräknas varje år efter fondernas 
utveckling, utan ppm förvaltar i detta fall pengarna som en traditionell fondförsäkring vilket 
har ett garanterat värde, vars belopp inte minskar i värde (Björkman, 2006). 
 
 
 

                                                 
3 Arvsvinster: då pensionstagare avlider, fördelas deras pensionsbehållning på de kvarvarande inom samma 
åldergrupp. Observera detta sker utifrån officiell dödsstatisk (Björkman, T. 2006, s 136).  
4 Premiepensionsmyndigheten – PPM; är en statlig myndighet som förvaltar de inbetalda premierna (Björkman, 
2006, s 142). 
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4.3.3 Garantipension  

 
Garantipensionen är i det nya pensionssystemet ett tillägg då en pensionstagare har en mycket 
låg inkomstpension eller saknar sådan. Garantipensionen är ett tillägg som utöver den 
inkomstgrundande pensionen utbetalas, garantipensionen är en inkomstprövad ersättning 
(Björkman, 2006). Garantipension kan betalas ut tidigast vid 65 års ålder. För att ha rätt till 
denna form av pension måste en person ha varit försäkrad hos försäkringskassan i Sverige, för 
full garantipension krävs att personen har en försäkringstid på 40 år (Björkman, 2006). 
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5. DET MODERNA SAMHÄLLET OCH IDENTITET 
 

5.2 Ett samhälle i ständig förändring 
 
Övergången från industrisamhället till det moderna samhället sker enligt Beck (1994) i det 
fördolda, denna moderniseringsprocess leder enligt Beck till vad han kallar Risksamhället. 
Denna förändring innebär att det gamla industrisamhällets trygghet för individen kommer 
avta. De samhälleliga institutioner som skyddat individerna mot ekonomiska risker kommer 
inte att vara lika självklara i det moderna samhället, nu förväntas individerna försörja sig 
själv. Modernisering påverkar alla institutionerna i samhället, både de sociala, politiska, 
ekonomiska och industriella. Vad gäller de statliga institutionerna innebär det ett frånsteg från 
en stark välfärdsstat. För individerna innebär det att de inte längre kommer att ha samma 
trygget och skydd från samhället på samma sätt som samhället övervakat och skyddat dem i 
industrisamhället (Beck, 1994).  
 
Enligt Bauman medför detta att stater inte längre kontrollerar aktörerna, dessa bestämmer nu 
spelreglerna (Bauman, 2002). Förändringar får även sociala och rättsliga påföljder i samhället, 
vilka inte bara påverkar samhället i stort utan även individer som lever i där. Individerna 
måste nu själva försöka fatta självständiga beslut utan ett starkt stöd från samhället. Tidigare 
kunde individen stödja sig på samhället och familjen för hjälp, idag menar Beck att 
individerna måste fatta besluten själva (Beck, 1994). 
 
Individerna kan inte ställa sig utanför detta individualiserade samhälle vars villkor städigt 
förändras. Grundvillkoret är därför att individen deltar i denna moderniseringsprocess utifrån 
de villkor som samhället erbjuder (Bauman, 2002). Individerna måste därför lära sig förstå 
den vardag vi lever i för att kunna konkurrera i det individualiserade samhället, annars 
riskerar individen att slås ut. Människan fattar pga av dessa premisser kortsiktiga val, vi vet 
inte hur framtiden kommer att te sig och individerna ser till sina egna behov vilket innebär att 
alla individer i första hand ser till att försörja sig själva. Bauman menar att det inte kommer 
att finnas någon kollektiv solidaritet mellan individer i samhället (Ibid). Detta leder till en 
kortsiktighet i samhället och det blir därför svårt för att fatta rationella beslut om sådant som 
rör framtiden och därför ter sig valen rationella för individen vid tillfället. Framtiden blir 
därför inte något positivt, individen ser det mer som något hotfullt och nyckfullt (Ibid). 
 
Risksamhället vilar ej på industrisamhällets grundstenar och de institutioner som finns i 
samhället, utan är produkten av en autonom moderniseringsprocess som ständigt pågår. 
Eftersom det är något autonomt kan individen inte ställa sig utanför detta risksamhälle, de kan 
inte heller förkasta det moderna samhället (Beck, 1994). Utan risksamhället uppstår och 
fortlever i moderniseringsprocessen. Denna process är vad som enligt Beck leder till att 
industrisamhällets institutioner faller sönder och ersätts av ett individualiserat samhälle, där 
medborgarna ställs inför en rad olika val som med större osäkerhet (Ibid).  
 
Det ska dock poängteras att Beck ser en ljusare framtid. Moderniseringsprocessen är trots allt 
reflexiv, den är ej statisk med en given utgång. Det öppnas ständigt nya dörrar vilket kan leda 
till att moderniseringen tar nya vägar. Detta innebär att individerna inte kan leva i tron om att 
dagens samhälle är något långsiktigt beständigt. Därför kommer individerna tvingas att fatta 
beslut som riskerar att vara olämpliga för morgondagen.    
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”…många moderniteter är möjliga.”  
(Beck, 1994, s 24). 

 
Detta kan ses som en utväg ur risksamhället, genom att moderniteten övervinner sig självt 
(Ibid).  
 

5.2.1 Risker utifrån klasstillhörighet 

 
Ekonomiska risker fördelar sig inte jämnt i samhället, rikedomar samlas bland klasserna som 
finns högst upp i samhällsskikten. Enligt Beck sprids inte riskerna i samhället på samma sätt 
som rikedom. De som saknar tilläckligt med inkomst för att kunna försörja sig och sina 
familjer får istället en ökad oro pga av de större risker de utsätts för när hushållets ekonomi 
inte räcker till. Riskerna för att hushållets ekonomi skulle vara för liten minskar dock ju högre 
upp i samhällsklasserna en individ befinner sig. De som innehar makt, pengar och är 
högutbildade kan till viss del skärma sig från dessa risker. Beck menar att för de hushåll vars 
ekonomi inte räcker till handlar det inte bara om ökade risker vad gäller arbetslöshet, ekonomi 
och arbetsmiljöproblem utifrån ett historiskt perspektiv, detta är ett nutida och mycket 
relevant problem i samhället (Ibid). De med hög inkomst kan på ett annat sätt planera och 
sprida investeringar för att undvika risker. Detta skapar möjlighet till ett mycket mer 
långsiktigt planerande för framtiden. Denna möjlighet finns inte i samma utsträckning bland 
individer vars inkomst är låga (Beck, 2005).  
 
Klass påverkar hur en individs samlade kapital och värderingar ser ut livet ut. Överklassens 
medlemmar påverkas mycket lite av politiska beslut som rör pensionen. Detta eftersom de har 
den största delen av det totala kapitalet i samhället. Det är arbetarklassen som påverkas 
väldigt mycket av de politiska besluten som berör tiden som ska komma efter att de går i 
pension. Samtidigt är arbetarklassen som har de största riskerna på arbetsmarkanden eftersom 
att de har lågavlönade jobb som är känsliga för konjunktur svängningar i ekonomi, de riskerar 
i större utsträckning att drabbas av arbetslöshet pga av låg utbildning. Det handlar om arbeten 
med begränsade möjligheter till avancemang och därmed högre inkomst. Enligt Bradley 
(1996) har det visat sig att även medel och överklassungdomar har upplevt vissa svårigheter 
att finna jobb efter avslutade akademiska studier. Ungdomar har inte lika starka klassband 
som de äldre generationerna eftersom ungdomskulturen väver samman individerna genom 
gemensamma intressen (Ibid). 
 
Det finns även risker på arbetsmarknaden utifrån ett genusperspektiv. Kvinnor tenderar att ha 
en lägre inkomst än män, trots att kvinnor allt mer börjar komma i kapp vad gäller utbildning 
på högre nivåer. Detta beror enligt Bradley (1996) på en diskriminering på arbetsmarknaden 
som främst drabbar kvinnor. Detta kan även drabba individer av en annan etnisk bakgrund. 
För kvinnor betyder detta att de riskerar att drabbas av en dubbel diskriminering, eftersom 
dessa två faktorer tillsammans kan innebära svårigheter att få en anställning pga deras etniska 
bakgrund, samt att de sedan riskerar en lägre inkomst pga av deras kön. Därför att kvinnor har 
generellt har lägre inkomster än deras kollegor som är män (Ibid).  
 
Kvinnor har generellt sett lägre inkomster än män, vilket kan dels bero på att många kvinnor 
arbetar i traditionellt kvinnodominerade yrken där lönerna är lägre (Ibid). Detta bottnar i 
mycket fasta traditioner, skillnader som lever kvar idag både i könsroller och uppfattningar 
och attityder kring kön. Detta innebär att det fortfarande finns en åtskillnad mellan könen på 
arbetsmarknaden, med både kvinno- och mansdominerade sektorer inom arbetslivet. Bradley 
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(1996) menar att dessa skillnader i uppdelningen mellan könen på arbetsmarknaden kan ses 
utifrån en både vertikal och en horisontell dimension. Vad gäller den horisontella 
dimensionen finns de olika sektorer med kvinno- och mansdominerade yrken. Där personer 
oavsett kön kan ha svårigheter att etablera sig inom yrkeskårerna beroende på förutfattade 
meningar och fördomar som är svåra att bryta. Sedan finns den vertikala dimensionen. Där 
män tenderar att i större utsträckning har störst chanser att avancera och göra karriär samt att 
män oftast innehar de högsta positionerna inom t.ex. näringslivet (Ibid).  
 
 

5.4 Sociala Attityder  
 
Definition av begreppet Attityd – en relativt varaktig föreställning eller åsikt mot något, kan 
vara både negativ eller positivt riktat mot ett attitydobjekt.  Attityder består vanligen av tre 
dimensioner; (det Kognitiva) vad en person tror eller tro sig ha kunskap om. (det affektiva) 
Känslorna en person har till ett attitydobjekt, samt (det intentionella) en persons 
handlingsberedskap vad gäller attitydobjektet (Brante mfl. 2003). 
 
Attityder påverkar våra ”beteenden”, därför är individers attityder är intressanta för tex en 
politiker eller forskare. Politikerna söker ständigt att försöka förändra attityderna i samhället 
(Augustsson 2005). Våra attityder består av sociala kognitioner, beteenden och affektioner. 
Attityder är med andra ord en rad övertygelser vilka individen bär med sig. Individer reagerar 
även olika till nya attityder, de kan ge positiv, negativ eller neutral respons till ett visst 
attitydobjekt. Attityder kan även vara abstrakta och konkreta. De abstrakta är kunskap och det 
konkreta är sådant individen personligen upplevt (Augustsson 2005).   
 
Till attityder kopplas även affektioner som är sammanlänkade till objekt. Beteenden är 
kopplade till associationer vilka är kopplade till individens handlingar eller de intentioner som 
finns bakom en handling. Attityder består av flera olika dimensioner, övertygelser, affektioner 
och beteenden. Varje enskild attityd behöver ej bestå av alla dessa delar (Ibid). 
 
Den viktigaste egenskapen i en attityd ligger i dess styrka (Ibid). Det handlar om hur pass 
viktig den är för individen som har en specifik attityd. Ju starkaren en attityd är desto längre 
eller hårdare väljer en individ att behålla och handla utifrån den attityden. Det motsatta sker 
därför om det visar sig vara en attityd med låg styrka, då kommer individen mycket snabbare 
att förkasta attityden. En annan viktig egenskap hos attityderna är att de är selektiva. Varje 
individ som möter information kommer att bearbeta informationen och förhålla sig till den 
utifrån dennes tidigare attityder (Ibid). 
 

”man tycker det man vill tycka”  
                  (Augustsson, G. 2005, s 40) 

 
Attityder påverkar vårt handlande, hur vi förhåller oss till information. Attityder påverkar 
även sättet vi interagerar med andra som vi möter i samhället. Därför är individers attityder 
även intressanta för sociologin och inte bara för politiken (Ibid). Det är en rad olika faktorer 
som påverkar individers attityder, som i sin tur även påverkar en individs beteende. En 
individs intention kan t.ex. spela en avgörande roll, samt normer och nyttoberäkning är 
faktorer som spelar en avgörande roll. Normer i samhället påverkar individers beteende på så 
vis att människors reaktioner blir antingen positiv eller en negativ reaktion (Ibid). 
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Det finns även annat som påverkar en individs beteenden: kön, ålder, etnicitet, attityder och 
en individs personliga tycke och smak (Ibid). Varför finns då attityderna, enligt Augustsson är 
attityderna till för att underlätta för individer att anpassa sig till samhället, genom att 
attityderna hjälper till i det dagliga beslutfattandet och hjälper individer att sätta mål i livet. 
Attityder spelar alltså en stor roll för individers beslutsfattande samt till hur individer kommer 
att förhålla sig till både attityder, andra individer och till samhället (Ibid). 
 
 

5.5 Social Identitet 
 
Definition av begreppet Social Identitet – Innebär att det finns en viss kontinuitet i grupper 
eller individers åsikter, beteenden samt önskningar över en viss tid. Social identitet används 
även som begrepp när det gäller individers och gruppers självskrivna åsikter och uppfattning 
av sig själva och den identitet som ges av andra, utifrån olika kategorier; t.ex. kön, klass, 
etnicitet, ålder, yrke, livsstil (Brante mfl. 2003). 
 
Med social identitet menas att samspelet mellan individer styrs av de attityder som finns i 
samhället, inom grupper som existerar i samhället. Dessa attityder leder fram till handlingar, 
både individuella och kollektiva. Individer skiljer sig från andra personer både på grupp- och 
individnivå trots att de delar attityder och värderingar med andra personer i samhället. Genom 
att individer möter andra i samhället som de interagerar med, här söker de ta reda på sin 
sociala identitet inom en grupp. Samspelet mellan individer sker på många olika nivåer i 
samhället, i både stora och små grupper (Augustsson 2005). 
 
Begreppet social identitet handlar om processer mellan grupper på en social nivå i samhället. 
Olika individer anpassar sig olika till grupper, och betyder att individerna får en specifik 
position i förhållande till andra individer i gruppen. Individerna kan av olika skäl delta i de 
nätverk som finns kring den, antingen är det ett tvingande deltagande eller så är det ett mer 
frivilligt (Ibid). Social jämförelse handlar om att individer och gruppmedlemmar jämför sig 
själv med individer som finns utan för den egna gruppen. Detta handlar om att individer och 
grupper vill fastställa vilken betydelse och socialställning en individ eller en grupp innehar i 
samhället. T.ex. vilken betydelse individens etnicitet är, skillnaden mellan person som är 
födda i Sverige och en som är invandrad. Social identitet handlar om strukturer och attityder 
som får individen att reflekterar till dess egna handlingar, det handlar om individens jag, dvs 
dess självbild (Ibid). 
 
Bradley (1996) beskriver fyra mycket viktiga dimensioner vilka formar individers identitet. 
Detta påverkar i sin tur hur en individ kommer att fatta viktiga beslut i livet. Individers 
identitet påverkas direkt av fyra viktiga dimensioner så som ålder, kön, klass och etnicitet. 
Ålder är en av den svagare dimensionen enligt Bradley, för hur det formar individens identitet 
och attityder. Erfarenhet och skillnader i attityder kan leda till främmandeskap mellan de olika 
generationerna vilket innebär att de får svårigheter att förstå och samarbeta med varandra. 
Detta kan även leda till att fientlighet uppstår bland ungdomar mot vuxna på grund av de 
värderingar som delas av vuxna grupper. Eftersom de yngre inte kan identifiera sig själva i de 
äldre gruppernas värderingar kommer de inte förstå attityderna om kommunikationen inte 
sker på samma villkor (Ibid). 
 
Bradley menar att det är de etniska minoriteterna och arbetarklassens ungdomar, och framför 
allt de unga männen som har drabbats hårdast av samhällets diskriminering (Ibid). Detta har 
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enligt Bradley lett till att det skapats många subkulturer bland de yngre generationerna som 
distanserat sig från de politiska partiernas och de styrandes värderingar, samtidigt ska det 
sägas att de politiska partierna inte delar dessa gruppers åsikter pga av att de kan ses som 
politiskt ointressanta (Ibid). Det är inte bara ungdomar som enligt Bradley upplever sig 
diskriminerade, utan även de äldre i samhället. Ungdomar känner sig åldersdiskriminerade på 
så vis att de äldre i samhället, den generation som har kontrollen över agendan inte 
uppmärksammar och förstår ungdomarnas önskemål samt intressen. Det finns även äldre i 
samhället som känner sig åsidosatta på samma vis som de yngre. Det finns i samhället 
intresseorganisationer vilka lobbar bland politikerna för att stärka pensionärernas pensioner 
och minska åldersdiskrimineringen. Dessa grupper är dock inte lika stark bland de yngre 
eftersom att de inte är en homogen grupp med starka attityder som binder dem samman. Det 
finns inte bara en homogen grupp av pensionärer utan även här många olika grupper som 
bildas pga av olika generationer vilka har olika önskemål och preferenser.  
 
Enligt Bradley (1996) tenderar många äldre att inte protestera starkt mot orättvisor och 
diskriminering eftersom att de börjat med en sämre utbildning och lägre inkomster än vad de 
har då de gått i pension (Ibid). Däremot menar Bradley att dagens pensionärer inte kommer ur 
de mer rebelliska rörelserna som är sprungna ur 60 och 70-talens vänster- och feministiska 
våg. Vilket betyder att de framtida pensionärerna är vana politiker och därför kommer att 
arbeta för att pensionärernas röster blir starkare i samhället (Ibid). 
 
Könet är en viktig dimension i Bradleys teori kring hur individens identitet formas av 
samhället. Kvinnor riskerar dubbel diskriminering pga av kön och ålder. Kvinnor lever längre, 
de löper större risker att leva ensamma då de uppnått en hög ålder, eftersom män tenderar att 
leva kortare liv eftersom män har en kortare genomsnittsålder än kvinnor. Kvinnor riskerar 
även i större utsträckning än män att drabbas av fattigdom vid pension, eftersom det är 
majoriteten kvinnor som oftare än män stannar hemma med barnen. Vilket resulterar i lägre 
inkomster och även en sämre pension eftersom inkomsten spelar roll till hur stor den framtida 
pensionen kommer att vara (Ibid).  
 
Bradley menar att kvinnor tenderar att ha ett lägre sparande än män och därför riskerar att bli 
beroende av stöd från staten för att klara pensionen. Anledningen till att kvinnor har lägre 
sparande än män beror framförallt på kvinnors lägre inkomster samtidigt som det är kvinnor 
som föder barn och stannar hemma med småbarn i högre utsträckning, vilket innebär att 
kvinnorna halkar efter männen vad gäller inkomstutvecklingen. Dock ska sägas att kvinnor 
idag börjar komma ikapp männen när det gäller utbildning på högre nivåer. Kvinnor 
överträffar även männen när det gäller betyg och prestationer i arbetslivet. Mycket på grund 
av att kvinnor bryter många traditionella mönster som tidigare bundit dem till hemmen (Ibid). 
 
Bradley (1996) beskriver etnicitet som en fjärde mycket viktig dimension av identitet. Precis 
som kön, kan den etniska bakgrunden bli en form av handikapp för individen. Personer med 
annan etnisk bakgrund än majoriteten av samhällets individer riskerar att drabbas av 
fattigdom då de uppnår en hög ålder pga att de hela livet levt med risken av att drabbas av 
etniskdiskriminering på arbetsmarknaden. En låg lägre lön på grund av svårigheter att ta sig in 
på arbetsmarkanden kommer att påverka hur mycket av ekonomin som kan användas för ett 
pensionssparande. Däremot menar Bradley att etniska minoriteter kan hantera ålderdom bättre 
pga av att de har större samhörighet inom familjer vilka även ger stöd till de äldre inom 
familjen. Det är inte bara äldre i minoritetsgrupper som drabbas av rasism, även de yngre 
drabbas på samma sätt. Ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk drabbas även i större 
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utsträckning av utanförskap på arbetsmarknaden. En bidragande faktor till detta är att 
individer med annan etnisk bakgrund inte bedöms rättvist utifrån deras faktiska meriter (Ibid). 
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6. RESULTAT 
 
Det geografiska området för enkätstudien är följande; Västerbottens län och Norrbottens län. 
Städer i denna region är: Boden, Haparanda, Kiruna, Luleå och Piteå, Lycksele, Skellefteå, 
Umeå, samt Örnsköldsvik (Västernorrlands län) enligt vad Folksam definierar som 
Botniaorådet. Studiens urval bygger på ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att enkäterna 
har skickats ut och till en grupp respondenter, som är representativt för populationen. De 
enkäter som kommit in har sedan använts vid analys. Vid utskick hade enkäten en jämn 
könsfördelning vad gäller urval av respondenter och en jämn spridning mellan 
åldersgrupperna. Endast 1 blank enkät har inkommit där respondenten avböjer deltagande. 
Majoriteten av de svarande respondenterna är 60 % kvinnor mot 40 % män. Vad gäller 
svarsfrekvensen på studien är 93 enkäter inkomna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 18,4 
% av 500 utskickade enkäter. Inget brev med en påminnelse skickades till respondenterna 
med hänsyn till den tidsram som fanns till förfogande för denna studie.  
 
 

6.2 Målgruppen 
 

Tabell 6.1 - Respondentens Födelseår 
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Tabell 6.1 visar att majoriteten bland de svarande är kvinnor och är födda under 1960-talet. 
Detta tyder på att de födda under 1960-talet anser att pensionsfrågorna är mer aktuellt och 
därför tagit sig tid att svara. Kvinnor har generellt valt att svara på enkäten sett i högre 
utsträckning än männen.  
 
Enkäten har gått ut jämt fördelat över åldersgrupperna, de flesta inkomna svaren från 
respondenter är födda under 1950, 1960, 1970 – talen pga av de fåtal svarande födda under 
1980 talet är svaren ej generaliserbart för denna åldersgrupp. För att få svar från denna 
generation vore en enkät riktad till enbart den åldergruppen att föredra, alternativt att man 
genom intervjuer fångar upp denna generations åsikter.  
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Tabell 6.2 – Respondenternas Civilstatus 
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Vad gäller respondenternas civilstatus uppgav 99 % av de svarande, att de flest lever i 
äktenskap och samboende. Majoriteten är även i denna fråga kvinnliga svarande. Vad gäller 
singelhushåll anger relativt stor andel, nästan 14 % svarande respondenter av 92 svarande att 
de levde i singelhushåll.  Det är ingen större skillnad mellan könen i studien, män och kvinnor 
uppgav generellt sett liknande svar på frågan om deras civilstatus.  
 
 

Tabell 6.3 - Hushåll med hemmavarande barn  
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Vad gäller antal respondenter med barn, visade sig att de flesta uppgav att de har barn, 27 st 
män och 48 st kvinnor uppgav att de har barn. Av de respondenter som inte svarade ja på 
frågan om de har barn, fördelade sig svaren på följande sätt, 9 st män och 7 st kvinnor uppgav 
att de inte har några barn. För att ta reda på om föräldrarna lever med barnen ställdes frågan 
huruvida respondenterna har några hemmavarande barn i hushållet, då blev fördelningen 
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följande. Männen i studien uppgav de som har barn hemmavarande i hushållet fördelade sig 
svaren på följande sätt, 8 st män svarade att det finns 1 barn, 14 st män svarade att de har 2 
barn och 5 st män svarade att de har 3 hemmavarande barn i hushållet. Vilket tyder på att det 
allra vanligaste antalet barn hemmavarande i hushållet är 2 barn både bland män och kvinnor i 
studien. 
 
Vad gäller de kvinnor svarande fanns det några skillnader i förhållande till det männen 
svarande. 2 st kvinnor uppgav att de har 5 st eller fler hemmavarande barn i hushållet. Bland 
de män som svarat fanns det ingen av de svarande som svarade att de har 5 eller fler 
hemmavarande barn i hushållet. 7 kvinnor uppgav att de har 1 hemmavarande barn i 
hushållet. 27 kvinnor uppgav att de hade 2 barn hemmavarande i hushållet. 11 kvinnor 
uppgav att de har 3 st barn hemmavarande i hushållet och 2 st svarande kvinnor uppgav att de 
har 4 st barn hemmavarande. Vad gäller kvinnor med 5 st eller fler hemmavarande i hushållet, 
svarade 2 st kvinnor ja på frågan.  
 
 

Tabell 6.4 – Respondenternas Utbildningsform  
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De flesta svarande i studien uppgav att de har en Högskola/Universitets utbildning, 33.7% och 
39 % av de svarade uppgav att de har en gymnasial utbildning. Frågade om den högsta 
avslutade formen av utbildning, majoriteten kvinnor uppgav att de har en 
Högskola/Universitets examen. Detta är något som skiljer sig mellan kvinnorna och männen i 
studien, flertalet män uppgav att de har en Gymnasialutbildning. Vid en närmare titt på 
gruppen ”annat” svar vad gäller utbildningsform visar de sig att det t.ex. rör sig om en 
yrkeskarriär inom Försvarsmakten, med tillhörande utbildningar.  
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Tabell 6.5 – Hushållens Bruttoinkomst/månad 
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Tabell 6.5 visar att det är männen som lever i hushållen med de högsta inkomsterna, 51 000-
80 000 kr i månaden, trots att de är en majoritet kvinnor som svarat på enkäten är det en 
inkomst skillnad mellan män och kvinnor enligt resultatet ur studien. Respondenterna har ej 
fått svara på vilken typ av yrke de har, men det är en majoritet kvinnor som svarat i studien att 
de har en högre universitets-/Högskoleutbildning. Trots detta är det ändå så att männen har en 
högre inkomst.  
 
Vad gäller den genomsnittliga bruttoinkomsten för hushållen i studien har 47 % uppgett att 
den gemensamma bruttoinkomsten är 31 000-50 000 kr i månaden. Det finns ett visst bortfall 
vad gäller frågan om hushållens bruttoinkomst, av respondenterna har 4 st valt att ej svara på 
frågan. Om vi tittar närmare på detta är bortfallet fördelat på 1 man och 3 st kvinnor.  
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Tabell 6.6 – Anställningsformens betydelse för valet av boende  
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Respondenterna i studien har även fått svara på frågan om deras huvudsakliga sysselsättning, 
bland de svarande uppger 84 % att de har en tillsvidareanställning. Endast 4.3 % uppger att de 
helt saknar anställning.  Även här finns ett litet bortfall, av respondenterna är det endast 2 st ej 
svar på frågan om anställning. Vid en analys av anställningsformens betydelse för vilken form 
av boende respondenterna lever i visar resultatet som pressenterats i tabell - 6.6, att 
tillsvidareanställningar var de vanligaste anställningsformerna bland respondenter boende i 
villor, hyresrätter och bostadsrätter.  
 
Vad gäller gruppen inneboende saknades någon form av tillsvidareanställning eller vikariat 
vilket tyder på att anställning är mycket viktigt för att ha råd med ett eget boende. Av de 
svarande bor de flesta i villa, 71,7 %, vilket kan bero på det geografiska området. Hyresrätt är 
det näst vanligaste boendeformen, 14 % av respondenterna bor i en hyresrätt, och endast 6.5 
% av de svarande bor i en bostadsrättsförening. Inkomstens storlek verkar inte påverkat valet 
av bostad in någon större utsträckning.  
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6.3 Attityder till pensionssparande 
 
 
Respondenterna svarade även på ett antal attitydfrågor rörande deras pensionssparande. I detta 
avsnitt analyseras olika attitydfrågorna i studien med fokus utifrån variabeln kön. Frågorna rör 
bland annat respondenternas kunskap om pensionssystemet och det egna sparandet. Vilken 
typ av information respondenterna har mottagit och hur de upplevde informationen. Avsnittet 
analyserar även dimensionen sparande och vilka attityder som finns kring detta.  
 

Tabell 6.7 – Respondenternas uppfattning angående vikten av pensionssparande 
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Av de svarande i studien anser 89 % att de upplever att pensionssparande är viktigt. 1 % 
uppgav att det inte var av någon större vikt för dem. 8.8 % anser att det inte hade någon 
uppfattning i frågan. Ser vi närmare på skillnader mellan de båda könen visar det sig att en 
majoritet av både männen och kvinnorna anser att det är mycket viktigt med ett 
pensionssparande. Även här ser vi en lite grupp som inte har någon uppfattning i frågan. 
 
De flesta respondenterna är medvetna om pensionens olika delar, det vill säga vad gäller den 
allmänna Inkomstpensionen och PPM – premiepensionen. De flesta uppger att de har en 
avtals-/tjänste pension via deras arbetsgivare som betalar in premien. 80 % av respondenterna 
uppgav att de har ett eget sparande till pensionen. 72 % uppger att de har en avtals-/tjänste 
pension, denna grupp kan naturligt vara lägre eftersom att denna form av pension är kollektiv 
avtalad och gruppen egenföretagare saknar därför denna typ av pension. Tabellen visar endast 
en liten grupp med någon annan form av sparande för pensionen, 13% av respondenterna 
uppgav att de har någon annan form av eget sparande.   
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Tabell 6.8 - Respondenternas kunskap om pensionssystemet 
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Majoriteten av respondenterna svarade på frågan om vad de anser sig själva ha för kunskaper 
kring pensionssparande. En stor grupp uppgav att de har ganska dåliga kunskaper eller varken 
eller, vilket betyder att de inte ansåg sig ha goda eller dåliga kunskaper. Detta tyder på att 
flesta anser att pensionssparandet är viktigt men att de saknar en större kunskap i ämnet. 89 % 
av de svarande respondenterna uppgav att de ansåg pensionssparandet som något viktigt.  
 
Även om alla respondenter på den tidigare frågan om vilken typ av pensionssparande de har, 
svarat på ett sådant sätt att de är medvetna om vilka delar av pensionssparandet som ingår i 
pensionssystemet, finns en viss baskunskap om pension bland respondenterna även om de inte 
har någon djupare detalj kunskap i det hela. Knappt 11 % anser att de har ganska god eller 
mycket goda kunskaper om pensionssystemet.  
 
Studien visar även att kunskap om pensionssystemet utifrån variabeln kön är lika fördelat som 
när denna variabel inte beaktades, undantaget är gruppen män som uppgav att det har mycket 
goda kunskaper om pensionsfrågor. Vad gäller ganska goda kunskaper fanns det både män 
och kvinnor som svarade att de upplever att de har ganska goda kunskaper om 
pensionssystemet. Dessa grupper är förhållandevis små, det anmärkningsvärda är att det ändå 
är fler män som uppgav att de har bättre kunskaper än kvinnor när majoriteten svarande 
respondenter i frågan är 60 % kvinnor, mot 40 % män. Detta tyder att männen har större 
kunskaper om pensionsfrågor.  
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Tabell 6.9 – Huruvida respondenterna läser information om pensionssystemet  
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Av tabell 6.11 framgår det att ett större flertal som inte läser den information de får hem som 
rör deras pensionssparande, 39.1 % läser det inte utan samlar all information på hög. Endast 
26 % uppger att de läser informationen. 11 % av de svarande lämnar inte ett svar på denna 
fråga. 12 % uppger att informationen är svår att förstå och av den anledningen läser de inte 
informationen. Trots att det är en majoritet kvinnor i förhållande till män som deltagit i 
studien, visar det sig att bakom grupper som ej läser men som samlar information på hög, är 
det procentuellt sett är fler kvinnor som väljer att inte läsa informationen.  
 
Samtidigt uppgav 20 % av de svarande i studien att de får aningen för lite information 
angående sitt pensionssparande. 37 % uppgav att de får varken för lite eller för mycket 
information. 13 % ansåg sig ha fått för lite information vad gällde det egna pensionssparandet.  
 
På frågan hur respondenterna fått information om pensionssparande uppgav en majoritet av de 
svarande att den information som de läser är det som presenteras i media och fondförvaltaren. 
Information som de flesta respondenter läser är alltså de orange kuvertet från PPM – 
Premiepensionsmyndigheten och den information som skickas angående pensionsspararnas 
avtals-/tjänstepension samt information och reklam från den bank eller försäkringsbolag 
skickar hem till pensionssparare, där de valt att placera sitt eget pensionssparande. Denna 
information är oftast relativt enkel och lättöverskådlig och beskriver vilka delar som finns i 
pensionssystemet och vad personen har för pensionssparande. En mindre grupp respondenter 
uppgav att de själva sökt adekvat information för att kunna ta självständiga beslut tex via 
Internet.  
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Tabell 6.10 – Respondenternas månatliga pensionssparande  
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Tabellen visar att en majoritet respondenter sparar mellan 0-300 kr i månaden för sitt 
pensionssparande. Den näst största gruppen efter det är de som uppgav att de har ett sparande 
mellan 300-600 kr i månaden. Detta skiljer sig mycket mellan det önskade månatliga 
sparandet, vidare analys visar att det är männen som i större utsträckning önskar spara mer än 
kvinnorna i förhållande till de sparande respondenterna uppgav sig ha i nuläget (se tabell 
1,15).  
 
Vad gäller det önskade sparandet så visar siffrorna i studien något annat. De flesta önskar 
spara mycket mer än vad de redan gör i dagsläget. Då anger 17,4 % att de önskar spara mellan 
300-600 kr. 27 % uppgav nu att de ville spara mer än tidigare, de ville nu spara mellan 900-
1500 kr i månaden och 20 % önskar spara mer än 2100 kr i månaden. 
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Tabell 6.11 – Respondenternas önskade månatliga pensionssparande  

 

Hur mycket respondenten önskar spara per månad

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0-300 300-
600

600-
900

900-
1200

1200-
1500

1500-
1800

1800-
2100

2100+

Belopp kr/månad

A
n
ta

l r
es

p
o
n
d
en

te
r

Man

Kvinna

 
 
 

Tabellen visar att ett finns en ganska stor skillnad mellan hur mycket respondenterna sparar 
och hur mycket de vill spara, detta tyder på en attityd där de flesta har ett sparande som de 
anser sig kunna lägga undan, men egentligen anser sig ha ett större behov vad gäller det egna 
sparandet för pensionen. Vad gäller sparandet, uppger de flesta respondenterna att det har 
börjat spara på eget initiativ, eller att någon i familjen har gjort det för respondentens vägnar. 
27 % uppger att de börjat ett sparande på försäkringsbolags initiativ, och 17 % av de svarande 
uppgav att de hade börjat ett sparande på en banks initiativ. 63 % av de svarande uppger även 
att de själva sköter sitt pensionssparande. Endast 11 % uppger att de ser sparandet som ett 
gemensamt ansvar i hushållet. 
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Tabell 6.12 – På vilket sätt respondenterna administrerar pensionssparandet  
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Tabellen visar tydligt att det är en stor majoritet av respondenterna som sköter sitt eget 
sparande. 55 % av respondenterna uppgav att det själva sköter sitt pensionssparande, 10 % 
uppgav att de sköter det gemensamt i hushållet, 10 % uppgav att de överlåtit ansvaret till en 
annan person i hushållet tex. make/maka, sambo. Vidare uppgav 9 % av de svarande 
respondenterna att de har lämnat över ansvaret på den valda pensionsförvaltaren. Trots att 
många respondenter uppgav att de anser sig sakna goda kunskaper om pensionssystemet 
väljer de att ta egna beslut om det framtida pensionssparandet. Detta visar på en attityd där 
många respondenter ändå väljer att självständigt fatta beslut trots att en stor del av 
respondenterna uppgav att de har något dåliga kunskaper kring pensionssparandet. 
 
Vid närmare analys av hur det ser ut mellan männen och kvinnorna visar det sig att det inte är 
några större skillnader mellan könen, gruppen som uppgav att de sköter pensionssparandet 
själv relativt jämnt fördelat vad gäller män respektive kvinnorna. Däremot fanns det en 
mycket stor skillnad i gruppen som uppgav att de hade överlåtit sparandet till en annan person 
i hushållet, 90 % av de svarande i denna grupp är kvinnor. Detta tyder på ett större ointresse 
för dessa frågor bland kvinnorna i studien eller att de anser sig sakna kunskap för att fatta 
beslut angående det egna pensionssparandet.  
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7. ANALYS 
 
Analysen av studien är disponerad utifrån de centrala begreppen som presenterades i den 
teoretiska referensramen. Syftet med studien var att undersöka kvinnors och mäns attityder till 
deras individuella pensionssparande. Centrala begrepp i uppsatsen är risk, attityd och social 
identitet. Dessa begrepp belyser det sociologiska dilemmat i studien. Attityder förenklar 
individers beslutfattande i vardagen, dessa skiljer sig även mellan olika grupper i samhället 
och även mellan könen.  En attityds varaktighet över tid visar även på dess styrka. För att 
förklara skillnader mellan kvinnor och mäns attityder var det viktigt att ta med begreppet 
social identitet. Den social identitet visar på att det finns många olika faktorerna som påverkar 
individers attityder, de är ålder, kön, inkomst, arbete och etnicitet. Dessa är mycket viktiga 
faktorer som till att se varför det finns skillnader i attityder mellan män och kvinnor. 
Begreppet risk blev även en central del i den teoretiska referensramen. Risk, eller 
Risksamhället som Beck kallar det moderna samhället visar på vilka risker som individerna 
ställs inför beroende av klassbakgrund, inkomster, utbildning och kön. Dessa faktorer är 
viktiga när individen t.ex. möter arbetsmarknaden, och utbildningsväsendet. 
 
Vad gäller den genomförda studien i Botniaområdet finns det ett problem med den låga 
svarsfrekvensen, endast 18,4 %, av 500 respondenter valde att delta i studien. Problemen kan 
bottna i att respondenter hade kort tid på sig att besvara enkäterna och skicka in dem. Pga av 
tidsrymden för studien skickades heller ingen påminnelse ut till respondenterna för att få in 
fler svar. En längre svarstid för enkäterna och ett brev med påminnelse hade mot största 
säkerhet ökat svarsfrekvensen markant. Vidare finns det en aspekt till som kan ha påverkat 
svarsfrekvensen i studien, nämligen respondenternas intresse eller ointresse för frågor 
gällande det individuella pensionssparandet. Detta kan vara orsaken till att det var svagt 
deltagande bland män och kvinnor födda under 1980-talet. Detta i kombination med en kort 
svarstid för enkäterna kan vara bakgrunden till den låga svarsfrekvensen i studien. 
 
Studien har en hög validitet då den mäter det som utsattes att undersökas. Enkäterna studerar 
attityder till pensionssparandet bland respondenterna i den valda populationen. Frågorna var 
även konstruerade på ett sådant sätt att språket var klart och enkelt för att respondenterna inte 
skulle misstolka frågornas innehåll. Vad gäller reliabiliteten så kan detta även anses vara högt 
för den genomförda studien. För undersökningens tidsram valdes ett tillvägagångssätt som 
passade studien. Det bör utan större svårigheter gå att fram samma resultat om studien skulle 
upprepas. Här får tidsramen tas i beaktning eftersom åsikter och attityder kan förändras efter 
tid. Detta kan påverka resultaten i de svar respondenterna ger.   
   
 

7.2.1 Risker  

 
Beck (2005) menar att en låg inkomst leder till ökad oro för individen, detta påverkar även 
sparandet för framtiden vilket i sin tur leder till att individerna kan uppleva oro inför den 
framtida pensionen. När resultatet av studien analyserats närmare och ur ett genusperspektiv 
skulle det vara gruppen kvinnor som i högre utsträckning än män kan riskera att drabbas av 
oro vad gäller deras framtida pensioner. Kvinnor tenderar enligt Bradley att ha de lägre 
inkomsterna.  Resultaten i denna studie visar även att majoriteten av de svarande ansåg att de 
bör öka det individuella sparandet för pensionen. Beck menar att de ekonomiska riskerna inte 
sprider sig jämnt fördelat i samhället, inte heller rikedomarna. Detta kan få en stor betydelse 
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för de personer som inte har ett eget pensionssparande och som kan tvingas att leva på den 
allmänna pensionen vilket kan bli än mindre än 70 % av deras inkomster. Denna risk är störst 
för dem med låga inkomster och för dem som saknar ett individuellt sparande vid sidan av 
pensionsbesparingarna. Många av respondenterna i studien uppgav att de inte läser den 
information de får hem från pensionsförvaltare, försäkringsbolag och 
premiepensionsmyndigheten, samtidigt visar studien att respondenterna anser 
pensionssparande som något viktigt. Frågan är hur stark denna attityd är, personer upplever att 
det är viktigt men de handlar inte lika starkt utifrån denna åsikt, 89 % av respondenterna 
upplever att pensionssparande är viktigt.   
 
Beck (1996) talar även om att utbildning ökar individernas chanser till att fatta långsiktiga 
beslut. Studien visar att individer med en trygg anställningsform i högre utsträckning lever i 
villor. Detta betyder att inkomsten och anställningen är viktiga faktorer för respondenterna vid 
val av boendeform. En trygg ekonomisk situation bör leda till att individerna lägger undan 
pengar för ett sparande till den framtida pensionen.  En högre inkomst borde därför även leda 
till att individerna kan öka sitt månatliga sparande, så att det mer överensstämmer med det 
många önskar att de kunde spara varje månad för deras framtida pension. Studien visar att en 
majoritet av de svarande faktiskt ansåg sig spara för lite, detta tyder på att många av 
respondenterna är medvetna om riskerna med ett för lågt sparande. Av resultatet har det inte 
varit möjligt att utläsa huruvida respondenterna upplever en oro över den framtida pensionen 
eller inte.   
 
Det är männen som i majoritet uppger en medvetenhet om att de borde spara mer i förhållande 
till hur mycket de sparar. Trots en majoritet av männen i studien uppgav att de lever i hushåll 
med höga inkomster. Kvinnorna uppgav även dem att de önskade spara mer, men ej i lika stor 
utsträckning som männen. Detta kan innebära att det är männen som upplever störst oro om 
pensionen kommer att räcka till för att klara ekonomin som pensionär. Detta kan bero på en 
traditionell könsroll där det är männen som tar på sig rollen som familjeförsörjare.  
 
Bradley (1996) menar att en det finns en form av kunskapsdiskriminering i samhället. De som 
drabbas hårdast är de etniska minoriteterna, eftersom att de har begränsade kunskaper om 
pensionssystemet. Vilket gör att de riskerar att drabbas av att pensionsbesparingar som 
utvecklas sämre. Kunskaperna om pensionssystemet är generellt sett låga, många 
respondenter i studien svarade att de inte läser informationen de får hem, trots att alla de 
svarande i studien uppgav att de har ett privat pensionssparande. Vad detta får för inverkan på 
den slutgiltiga pensionen är svårt att svara på, däremot kan det säga att det tenderar till att leda 
till en sämre utveckling av kunskaperna hos pensionsspararna, vilket inte är till fördel vad 
gäller pensionsbesparingar. Skälet till att måna respondenter i studien inte uppgav att de läste 
informationen var att den ansågs som svårbegriplig.  
 
Ett annat stort problem för intresset bland gemenemang för pensionsfrågorna kan även vara 
problem att få anställning, en svag inkomstutveckling främjar inte sparandet i hushållen. Detta 
kan vara en direkt orsak till att så få yngre valde att delta i studien. Enligt Bradley är det inte 
bara arbetarklassen som har svårigheter att finna jobb, utan det visar sig även att ungdomar ur 
medel och överklass upplever vissa svårigheter att finna jobb efter avslutade studier. Detta 
innebär en del risker för deras framtida pensioner, eftersom den allmänna pensionen bygger 
på ett sparande under hela det yrkesverksamma livet. Samtidigt som ungdomar idag allt 
senare etablerar sig i arbetslivet och tillbringar allt längre tid i utbildning vilket i sin tur 
riskerar att påverka deras pensioner negativt. Riskerna sprider sig alltså över alla 
samhällsklasser, även om riskerna är störst bland låginkomsttagare och kvinnor eftersom det 
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inom dessa grupper kan antas att det ekonomiska utrymmet för sparande är begränsat.  Detta 
innebär på sikt att det finns en risk att de som saknar ett eget pensionssparande tidigt kommer 
att riskera leva på små inkomster som pensionärer.  
  
 

7.2.2 Attityder 

 
Attityder i samhället skiljer sig mellan generationer och mellan män och kvinnor, en stark 
attityd tenderar att överleva längre. Attityderna hjälper en individ i dess beslutsfattande, detta 
för att enkelt kunna fatta beslut gällande t.ex. den egna ekonomin. Av resultatet i studien 
kunde en rad olika attityder skönjas. De svarande ansåg framför allt att det är mycket viktigt 
med pensionssparande. En majoritet av de svarande i studien valde ändå att inte sätta sig in i 
pensionsfrågor, informationen ansågs som aningen svår och många struntar i att läsa den. 
Detta visar att det saknas styrka i denna attityd bland de svarande i studien, även om de flesta 
anser att pensionsfrågorna är viktiga leder det inte till att individerna intresserar sig i frågan. 
Enligt Augustsson (2005) är attityder till för att hjälpa individer till att fatta beslut som rör 
deras vardag. Beroende på en attityds styrka kommer det även att påverka individers 
beslutsfattande i frågan. Ses pensionsfrågor som något ointressant och tradigt kommer det 
medföra att många väljer att bortse från information angående pensionssparandet vilket finns 
dem tillhanda. För att ändra på detta behövs ett arbete och engagemang från samhällets sida 
och aktörer som verkar inom branschen i syfte att förändra attityderna bland folk.  
 
Svarande i studien uppgav bland annat att de saknar neutral information, angående 
pensionssystemet och frågor som berör deras individuella pensioner. Detta kan även vara en 
orsak till att många väljer att bortse från den information som finns dem till handa. 
Respondenterna anser över lag att de saknar tillräckliga kunskaper om pensionssystemet. Här 
ska dock poängteras att respondenterna uppgav att de i stor utsträckning fattar egna beslut om 
det framtida pensionssparandet. Männen upplever sig ha de bästa kunskaperna om 
pensionssparande, kvinnor överlåter i större utsträckning det administrativa arbetet till någon 
annan i hushållet Att överlåta pensionssparandet till någon annan person i hushållet kan anses 
vara en risk. Kvinnor tenderar att i större utsträckning än män att ha ett svagt intresse för 
frågor rörande deras pensioner. Detta innebär att de kvinnor som inte engagerar sig i deras 
individuella pensionssparande riskerar att stå handlingsförlamade om de vid något tillfälle 
måste förlita sig på de egna kunskaperna för att ta beslut. Av de svarande respondenterna i 
studien är det ett större flertal som inte läser den information de får hem som rör deras 
pensionssparande, 39.1 % läser det inte utan samlar all information på hög. Endast 26 % 
uppger att de läser informationen. Vilket även tyder på ett allmänt ointresse bland 
gemenemang till frågor som rör sparande.  
 
 

7.2.3 Social Identitet 

 
Enligt Bradley (1996) finns det flera faktorer som påverkar individernas möjligheter att kunna 
ta till sig information om t.ex. pensionssparandet. Detta leder i sin tur till risken att alla 
individer inte kommer att få samma möjligheter till en rättvis framtid.  
 
Bradley menar att kvinnor är en svagare grupp i samhället. De stannar oftare hemma med 
barnen och arbetar därför mindre, detta påverkar i sin tur deras pensionssparande. Resultatet 
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av denna studie har synliggjort att det är kvinnorna som riskerar att bli en utsatt grupp vad 
gäller risken för att den framtida pensionen inte räcker till. Detta pga av att de i större 
utsträckning överlåtit ansvaret till någon annan person i hushållet att fatta beslut angående 
pensionssparandet. Detta dilemma kanske skulle kunna lösas genom mer information till 
pensionsspararna. Samtidigt bör detta ses i förhållande till att en stor grupp respondenter 
uppgav att de får aningen för lite information angående sitt pensionssparande, men att många 
inte läser eller lägger informationen på hög. Av studien framgår det inte vilken sorts 
information respondenterna skulle anse vara mer intressant. Män uppger i högre utsträckning 
än kvinnor att de lever i hushåll med de högre inkomsterna bland de svarande respondenterna, 
trots att det är fler kvinnor som svarat. Detta tyder på att kvinnor i regel tjänar mindre än 
männen trots att det var fler kvinnor än män som har högre utbildningar på 
Högskola/Universitet. Här kan man anta att kvinnor arbetar i traditionella kvinnodominerade 
yrken, där de generellt sett har lägre inkomster än män.  
 
Etnisk bakgrund kan enligt Bradley vara ett hinder för pensionssparande. Inte pga av 
individens etniska härkomst, utan för att minoritetsgrupper i samhället i vissa fall 
marginaliseras. Detta kan till exempel handla om svårigheter att få tillträde till 
arbetsmarknaden och därmed påverkas den enskildes privatekonomi och möjligheter till 
individuellt pensionssparande. Av studien har det inte varit möjligt att kategorisera etniska 
bakgrunder, därför kan heller inga slutsatser dras angående hur eventuell etnisk bakgrund kan 
tänkas påverka möjligheterna till individuellt pensionssparande. I denna studie hade 
majoriteten av respondenterna en nordisk härkomst. En bidragande orsak till detta kan antas 
vara att gruppen med utom europeisk bakgrund i studien var mycket liten vilket i sig ger 
indikationer på vilka kundgrupper som har ett individuellt pensionssparande hos Folksam. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors och mäns attityder till deras individuella 
pensionssparande. Den första frågeställningen i uppsatsen var att ta reda på vilka skillnader 
som finns i attityder till pensionssparande mellan män och kvinnor. Den andra 
frågeställningen var vilka de sociala faktorer är som påverkar attityder till pensionssparande. 
Den tredje frågeställningen vad är det är som påverkar den enskilde individen och dennes 
individuella val. 
 
Kvinnor tenderar att inte ha ett lika stort intresse för pensionssparandet. Kvinnor har generellt 
sett lägre inkomster, detta är en av faktorerna till skillnaderna i sparande mellan män och 
kvinnor. Eftersom att kvinnor tjänar mindre har de därför inte har samma möjligheter som 
männen att spara för pensionen. Den viktigaste faktorn till att påverka intresset till privat 
pensionssparande är möjligheten till ett arbete och inkomst. De yngre i studien valde att inte 
delta. Det visar på en klar parallell mellan individens ålder och hur nära individerna har till 
pensionen vad gäller intresset för pensionsfrågor. En annan mycket viktig faktor kan antas 
vara inkomstens storlek, en hög inkomst medför även att det finns större möjligheter för ett 
individuellt pensionssparande. Ett privat sparande leder i sin tur till minskade risker för att 
individerna ska drabbas av små inkomster som pensionär. 
 
Några faktorer som enligt Bradley (1996) utgör hinder för att vissa grupper av 
pensionssparare skall kunna öka sitt individuella sparande är, diskriminering av kvinnor på 
arbetsmarknaden och att kvinnor generellt bär det övergripande ansvaret när det gäller fostran 
av barn och det obetalda hushållsarbetet. Detta innebär att kvinnor inte har samma inkomster 
som män under den tid de är verksamma på arbetsmarknaden vilket i sin tur bidrar till att 
kvinnor riskerar att få en låg inkomst som pensionärer. Detta skulle innebära fördelar för 
männen, eftersom de har mer tid till arbete och därigenom har en starkare inkomstutveckling 
vilket naturligtvis i slutändan påverkar deras framtida pension. Både därför att de har haft en 
god inkomstutvecklig vilket direkt påverkat deras allmänna pensionsutvecklig positivt. Samt 
att det medför att det finns möjligheter till att kunna spara för framtiden. Saknar individer 
detta kommer de att sakna eller omprioritera deras intresse i frågor som blad annat rör 
sparande för pensionen.  
 
Resultatet av den genomförda studien visar att den största faktorn till om personer väljer att 
aktivt starta ett privat sparande eller om de tar tid att göra de val som de har möjlighet till via 
ppm och avtals-/tjänstepensioner är intresset. Detta är en mycket viktig attityd vad gäller 
pensionssparandet. Om en persons attityd är att pensionssparandet inte är något aktuellt eller 
intressant tenderar de att bortse ifrån en information och de val som finns dem tillhanda 
oavsett deras inkomst eller vilka möjligheter de har. Finns det ej en medvetenhet om varför 
sparandet för pensionen är av nytta och hur det kommer att påverka inkomsten som pensionär 
kommer individerna därför att bortse från valmöjligheterna. 
   
Bland den grupp i studien som uppgav att de både är viktigt med pensionssparandet och att de 
läser informationen, tenderar denna grupp att själv söka reda på information som rör deras 
sparande. En bidragande faktor till detta är vetskapen om det egna sparandets betydelse för att 
individer inte ska behöva leva på små inkomster som pensionär. Det finns alltså en 
riskmedvetenhet bland denna grupp pensionssparare. De fattar egna beslut rörande deras 
pensionssparande och förlitar sig inte i samma utsträckning på att någon annan i hushållet 
eller att en pensionsförvaltare ska fatta dessa beslut. Attityden är att ett aktivt sparande anses 
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ge en större avkastning för den framtida pensionen.  Samtliga svarande i studien uppger att 
pensionssparandet är viktigt men denna attityd verkar inte vara lika handlingskraftig bland 
alla svarande i studien, som den anses vara viktig. Detta kan antas medföra vissa risker för en 
del individer om de saknar ett sparande och de riskerar då att ha små pensionsbesparingar som 
ska räcka till för att försörja hushållets ekonomi. Denna risk blir större för denna grupp 
individer eftersom den framtida ekonomiska situationen i pensionssystemet direkt påverkar 
pensionsutbetalningarna är den så kallade pensionsbromsen som automatiskt slår på om 
inkomsterna i det allmänna pensionssystemet blir för små för att täcka utbetalningarna. Den 
uträknade slutpensionen kan alltså bli lägre än de prognoserna om det saknas balans i 
systemet. Vilket är ett problem då många personer inte sparar tillräckligt eller överhuvudtaget, 
de som sparar anser själva att de borde spara mer än vad de gör idag. Det finns alltså ett 
riskmedvetande hos spararna att det egna sparandet kanske inte kommer att räcka till för att få 
pensionen att räcka till. Det finns en rad olika faktorer som bestämmer hur en framtida 
pension kommer att bli. De sammanlagda år en person har arbetat är mycket viktig. Hur 
mycket en person har sparat själv genom någon form av pensionsförsäkring eller 
fondsparande är avgörande för hur mycket den totala inkomsten blir för individen som 
pensionär.  
 
 

8.2.1 Slutsatser 

 
Ur studien kan vissa slutsatser dras, trots att det var en låg svarsfrekvens vad gäller 
deltagandet. Bidragande orsaker till det är den mycket korta tid respondenterna hade till 
förfogande att svara. Samt att ej skickades ut något brev med påminnelse till respondenterna 
om att fylla i enkäten. Svarsfrekvensen hade kunnat bli mycket högre om respondenterna hade 
getts mer tid att besvara enkäten och om en påminnelse hade gått ut till respondenterna. Detta 
hade ökat styrkan i de resultat som kunnat sammanställas ur studien. Pensionssystemet är 
komplext vilket innebär att många människor kan antas ha bristande kunskaper i hur 
pensionssystemet är uppbyggd och hur detta påverkar de individuella pensionerna. Av studien 
har det framkommit att många personer upplever informationen som svår att förstå och lägger 
den därför åt sidan.  
 
Majoriteten önskar spara mer för sin framtida pension, men ett hinder kan antas vara låga 
inkomster och att respondenterna prioriterar annat än pensionssparande. Undersökningen har 
också visat att kvinnor tenderar att ha ett mindre sparande än män. Detta kan i sin tur bero på 
att kvinnor generellt tenderar att ha lägre inkomster än män och därigenom är utrymmet för 
sparande mer begränsat för kvinnor. För att lösa detta problem krävs attitydförändringar i 
samhället. Detta handlar om strukturella förändringar genom ett aktivt arbete för att minska 
uppdelningen mellan könen på arbetsmarknaden.  
 
För att förändra de attityder som påverkar pensionssparandet bland privatpersoner förutsätter 
förändringar i kommunikationen med pensionssparare. Myndigheter har även en stor roll i 
detta arbete. En del respondenter uppgav t.ex. att de saknar information som är neutral. 
Skillnaderna i intresset mellan könen beror nog främst på att män tjänar mer och därför har ett 
större utrymme för att spara för pensionen. Inkomsten kan antas vara den viktigaste faktorn 
till vad som påverkar hur mycket en individ vill lägga undan från inkomsten för ett sparande. 
Åldern kan vidare antas vara den näst viktigaste faktorn till individernas intresse gällande 
pensionsfrågor, ju närmare pensionsåldern en individ är desto mer aktualiseras frågor om 
pensionssparandet. Detta i sin tur kan vara en fingervisning till varför intresset för att delta i 
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studien bland de yngre var så lågt. Pensionsfrågor kan antas ha föga intresse främst bland 
ungdomar som debuterar på arbetsmarknaden. För att förändra detta krävs attitydförändringar 
i syfte att väcka intresset och varför frågan är så viktig bland dessa generationer män och 
kvinnor.    
 
Ett förslag på vidare forskning vore att arbeta vidare med en studie om attityder bland 
personer födda under 1980-talet. Anledningen till intresset för denna åldersgrupp beror på den 
låga representationen av 80-talister i studien. Avslutningsvis har resultatet av studien visat på 
att de är de som står närmare sin pension som tagit tid att fundera på pensionsfrågor. Detta 
gäller generellt sett både män och kvinnor. Intresset är aningen blekt bland gemenemang men 
de anser att pensionsfrågan är viktigt.  
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