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Hvad bilder kvinder sig ind –
og hvad ved de rent faktisk
- Om kvinder og deres pensionsopsparing 

 

 

 



What women think they know and what they actually know. - about women and their 

retirement savings  

The main task of this dissertation project was to investigate the reasons for differences between 

women and men's retirement savings. The goal was to identify specific areas where actions in 

terms of changing the current conditions could be suggested. 

As a starting point an analysis of the broad structural regulations of the Danish market in 

relation to occupational conditions, women's choices about career, motherhood, reduced 

working hours, financial advisory and behaviors related to saving for retirement was conducted. 

Also it was investigated, whether the existing culture/social norms and/or biological factors 

could be concluded to play a role in this matter. 

Based on the analysis performed on the structural/social/biological level an analysis on the 

individual level and the conditions that specifically apply in relation to women and their 

involvement in retirement savings was conducted. 

 To identify the main issues in relation to the subject a qualitative analysis initially was 

conducted, which included both focus group interviews and individual interviews. This revealed 

a generally negative attitude towards involvement in retirement savings, and a theoretical 

framework was established on this background in order to analyze this further. A value - attitude 

- behavior model with the Theory of Planned Behavior (TPB) by Fishbein and Ajzen, was 

selected as a theoretical basis for this analysis. 

An electronic-based quantitative analysis, primarily among women (a limited number of male 

respondents were included in the analysis, in order to be able to compare the results between the 

groups) was conducted. In order to examine whether the underlying personal values affected the 

formation of attitude regarding involvement in retirement savings personal values were 

measured by the Schwartz Value Theory. Further the degree of Knowlegde Calibration (KC) 

among the respondens was measured in order to investigate how much they actually knew about 

retirement savings as opposed what they thought they knew, to investigate the possible impact 

of this. The collected quantitative data were then analyzed by structural equation modeling 

using EQS.  

 

The analysis showed that Perceived Behavioral Control had significant impact on the 

involvement in pensions for women, while attitudes to involvement in retirement savings were 

significant in relation to involvement in pensions for men. 
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1. Indledning 

1.1. Pension – en udfordring for de fleste 

”Der er så meget kvinder ikke forstår” – bliver det jævnligt og med et glimt i øjet meldt ud i diverse 

medier, når det handler om sport og spil (Oddset, 2007). I en lidt mere rummelig udgave - ”Der er 

så meget kvinder - og mænd - ikke forstår” - giver påstanden imidlertid et ret præcist billede af 

danskerne og deres forhold til pensionsopsparing, (Forsikring og Pension, (F&P), 2010). Pension er 

en uhåndgribelig, kedelig og uoverskuelig nød at knække for de fleste. Det opfattes som et yderst 

komplekst område, hvor en række forskellige forhold (som den enkelte har større eller mindre 

indflydelse på) har betydning for, hvor stor pensionsopsparingen er på det tidspunkt, den skal 

udbetales og bruges, (F&P, 2010).  

Når ordet ”pension” nævnes bliver flertallet da også overvældet af afmagt, dårlig samvittighed og 

bevidstheden om manglende overblik. Hvorvidt man gør noget aktivt for at ændre dette, vil ofte 

afhænge af, hvor man er alders- og/eller arbejdsmæssigt i sit liv, hvilken udsigt og hvilke 

forventninger man har til tilværelsen som pensionist, om man interesserer sig for området og sidst 

men ikke mindst i langt de fleste tilfælde, om man er mand eller kvinde. 

Pension er således et område som udfordrer størstedelen af befolkningen på deres kompetencer i 

forhold til at håndtere beslutninger af høj kompleksitet, og især mange kvinder angiver dette som en 

af de væsentligste årsager til, at de ikke sætter sig bedre ind i deres pensionsforhold, (Penge og 

Pensionspanelet, 2010). Konkret ses det, at kvinders pensionsopsparinger gennemsnitligt er lavere 

end mænds, hvilket betyder at kvinder alt andet lige vil være dårligere stillet, når de forlader 

arbejdsmarkedet. 

Samtidig pegede en netop gennemført analyse på, at de yngre kvinder ikke tror, at mulighederne for 

offentlig pension vil være de samme, som på nuværende tidspunkt, når de skal på pension, (FTF, 

2010). 
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Som udgangspunkt er således vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man ønsker at leve 

sit liv, (også) når man ikke er på arbejdsmarkedet længere, da det ikke er ligegyldigt, hvordan man 

planlægger sin pensionsopsparing. Det undlader især mange kvinder at tage stilling til, og i 

kombination med en række øvrige forhold betyder det, at kvinders pensionsopsparinger generelt er 

lavere end mænds. De bagvedliggende årsager til dette, samt hvorvidt det er muligt at ændre på 

disse forhold vil blive analyseret i denne opgave. 

1.2 Formål med - og tilgang til opgaven 

Denne opgave har til formål at undersøge baggrunden for, hvorfor kvinders pensionsopsparinger 

generelt er mindre end mænds, samt at identificere eventuelle områder, det er relevant at fokusere 

på med henblik på at ændre den nuværende situation. Analysen vil dels bygge på tilgængelig 

litteratur inden for området, dels på empiri indsamlet via kvalitative og kvantitative analyser. For at 

belyse emnet så aktuelt som muligt, og fra forskellige synsvinkler, er det forsøgt at sammensætte 

litteraturen bag opgaven bredt.  

På baggrund af den gennemførte analyse opstilles mulige forslag til tiltag, som kan gennemføres på 

kort og på langt sigt i et forsøg på at udligne forskellene. En afdækning af de bagved liggende 

mekanismer vil naturligt komme til at inddrage holdninger blandt såvel mænd som kvinder med 

henblik på at kunne foretage en sammenligning. Da emnet omfatter en række mulige tilgange vil 

undersøgelser/studier af såvel økonomisk, adfærdsmæssig som biologisk/sociologisk karakter blive 

inddraget i opgaven, hvor det virker relevant for at kunne belyse emnet og dets kompleksitet.  

Det primære fokus i opgaven ligger dog på selve forbrugeradfærdsdelen (kvinder og involvering i 

deres pensionsopsparinger) i overensstemmelse med, at opgaven skrives på cand. merc. studiets 

EMF-linje. Den overvejende del af litteraturen vil derfor være relateret til de studieaktuelle fag, 

mens de øvrige nævnte tilgangsvinkler vil blive medtaget i det omfang, det vurderes nødvendigt for 

at kunne give en fyldestgørende og dybdegående beskrivelse og analyse af den valgte 

problemstilling. Opgavens indhold og struktur fremgår af nedenstående figur 1.  
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Mulige scenarier
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Knowlegde
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Figur 1: Opgavestruktur
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1.3 Problemformulering 

Hvordan kan kvinder pensionsmæssige forhold forbedres så den pensionsopsparing, de har til 

rådighed, kan sikre dem den tilværelse, de ønsker, når de ikke er på arbejdsmarkedet længere?  

Denne overordnede problemformulering undersøges nærmere gennem følgende research questions: 

1.  Hvilke overordnede faktorer har primært indflydelse på forskellen mellem mænds 

 og kvinders pensionsopsparing? 

2.  Hvordan er kvinders egen holdning/attitude til pension, er de villige til at involvere sig, for 

 at forbedre deres pensionsmæssige forhold og i givet fald, hvad kræver det? 

3.   Hvor stor er villigheden til at tage hånd om problemet blandt pensionsudbyderne? 

4.    Hvad er den politiske holdning til problematikken?  

5.    Hvordan kan problemstillingen angribes på kort sig (1-5 år) og på langt sigt                   

 (10-20) år? 

1.4 Betragtningsniveau 

For at få belyst opgavens problemformulering vil det være relevant at se på følgende 

betragtningsniveauer: 

 Det strukturelle og overordnede niveau (love, overordnede værdier, normer og 

samfundsbetingede forhold vedrørende pension) 

 Det sociale niveau (hvordan opfatter vi pension og hvilken gældende opfattelser og normer 

eksisterer i samfundet i relation til pensionsopsparing) 

 Det individrelaterede niveau, (hvordan agerer kvinder individuelt i forhold til at involvere sig 

i deres pensionsforhold, og hvorfor gør de, som de gør) 

Opgaven vil bevæge sig mellem de forskellige betragtningsniveauer, i et forsøg på at skabe 

forståelse for hvordan forholdene, der har indflydelse på kvinders pensionsforhold, hænger 

sammen. Der vil fra det overordnede strukturelle niveau være udstukket nogle retningslinjer, som 

nødvendigvis påvirker de øvrige niveauer herunder bl.a. de gældende regler for pensionsopsparing, 
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samt hvorvidt man på regeringsniveau forsøger at påvirke holdninger og normer, 

forbrugerkompetencer, økonomiske fordele etc. i forhold til pension. 

Inden for de sociale rammer er det relevant at analysere, hvordan vi opfatter pension. Hvad er 

normen på pensionsområdet, og hvordan påvirker vi hinanden mht. opsparing til pension? Hvordan 

agerer vores referencegrupper (den vi tilhører, den vi gerne vil tilhøre, og den vi absolut ikke vil 

sammenlignes med) i forhold til pensionsopsparing?  

Endelig vil det på individniveau (det processuelle niveau) have stor betydning, hvordan den enkelte 

forholder sig til pension, hvad er holdninger til og opfattelsen af pensionsopsparing, og hvordan er 

dette relateret til gældende normer, viden, involvering, økonomisk formåen etc. 

1.5 Afgrænsning  

Opgaven er rettet mod en analyse af kvinders forhold til pensionsopsparing i relation til 

forbrugeradfærd/forbrugerpsykologi. Konkrete økonomiske/finansielle forhold vil alene blive 

medtaget i det omfang, det vurderes relevant for at kunne belyse den valgte problemstilling. Der vil 

således være en overordnet beskrivelse af pensionsmarkedet, dets primære aktører, de eksisterende 

muligheder for opsparing og kommunikationen med kunderne. Tilsvarende vil konsekvenserne af 

regler for beskatning (samt generelt den skattemæssige- og juridiske del) af pension kun overordnet 

blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for sammenhængen i opgaven. 

Det ligger uden for denne opgaves rammer, at gå nærmere ind i beregning af fordele og ulemper 

ved opsparing inden for de forskellige pensionsformer. Desuden afgrænses fra forsikrings- 

perspektivet, som ofte er den del af en pensionsordning.  

Opgavens fokus er kvinders pensionsforhold i relation til det danske marked for pension, og 

sammenligninger med udenlandske markeder vil ske i det omfang, det er relevant, for at opgaven 

kan sætte eksisterende forhold på det danske marked i relation til tiltag foretaget på andre markeder. 

Opgaven vil ikke gå ind i muligheden for at flytte til udlandet som pensionist og den relativt øgede 

værdi af pensionsformuen dette i nogle tilfælde kan medføre på grund af regler for beskatning, 

muligheden for lavere leveomkostninger m.v. 
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1.6 Definitioner 

Pension kan defineres som et erfaringsgode (Nelson, 1970), (man ved først med sikkerhed, hvordan 

det er gået ens investering, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet, og har behov for sin 

pensionsopsparing). Dette kan bl.a. relateres til den asymmetri, i viden om pensionsopsparing, der 

findes mellem pensionsudbyderne og hovedparten af kunderne. Det kræver et relativt stort stykke 

arbejde som menig opsparer, at få et fuldstændigt overblik over sin pensionsopsparing, ikke mindst 

på grund af generelt svært tilgængelige pensionsoversigter fra pensionsselskaberne. 

Pensionsopsparing kan desuden i vid udstrækning betegnes som et tillidsgode (credence good) (The 

Economist, 2006) – da man i princippet sjældent ved, selv når man har fået pensionsopsparingen 

udbetalt, om det var en god eller dårlig investering man foretog, og om man kunne have opnået et 

bedre resultat ved at have valgt et andet pensionsselskab etc. 

Pensioner er overordnet defineret inden for følgende tre kategorier: Folkepension, 

arbejdsmarkedspension og private pensionsopsparinger. 

Udbydere af pension er defineret som banker, pensionsselskaber og pensionskasser. Kunderne, er 

defineret som alle, der enten har en pensionsopsparing eller som potentielt har mulighed for at starte 

en. Som udgangspunkt kvinder mellem 20 og 65 år.  

2. Markedsbeskrivelse 

2.1. Pensionsbranchen 

2.1.1 Lovgivningsmæssige rammer  

Økonomi- og Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med den finansielle 

sektor og dermed udbyderne af pensionsordninger. Det sker gennem Finanstilsynet, hvis 

hovedformål er ”at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle 

virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet”, (www.finanstilsynet.dk). 

Finanstilsynets bidrager ligeledes til udformningen af den finansielle lovgivning, ligesom der 

indsamles og formidles viden om den finansielle sektor.  

2.1.2 Overordnede samfundsmæssige informationstiltag 

På baggrund af et bredt ønske om at styrke forbrugernes viden om og interesse for finansielle 

forhold generelt, blev Penge- og Pensionspanelet (P & P) oprettet under Finanstilsynet i juni 2007 
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af et enigt Folketing. Panelet hører således under Økonomi- og Erhvervsministeriets med et 

sekretariat placeret i Finanstilsynet. P & P har til formål på objektiv vis at fremme forbrugernes 

interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser, (Finanstilsynet, 2010).  

Tilsvarende er etableret informationssiden ”PensionsInfo”, som er et samarbejde mellem 

pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder, ligesom det 

via ”borger.dk” er muligt at finde en række pensionsoplysninger. 

Specifikt i relation til kvinder og pensionsopsparing er rapporten ”Redegørelse om kvinders 

pensionsmæssige stilling”, blevet udarbejdet, (Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003). Heri 

belyses en bl.a. en lang række strukturelle forhold, der har betydning for den eksisterende forskel 

mellem kvinder og mænds pensionsopsparing. 

Ifølge ”Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede 

sikringsordninger”, er aftaler indgået efter 1998, blevet pålagt at anvende unisex grundlag, således 

at mænd og kvinder indbetaler det samme, selvom kvinder bliver ældre statistisk set og derfor får 

udbetalt pension gennem en længere periode, (Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003).  

2.2 Markedet for pensionsprodukter 

Det danske marked for pensionsprodukter er karakteriseret ved, en høj koncentration af 

markedsandele hos de største udbydere. Af bilag 1 ses en oversigt over samtlige udbydere på 

markedet, deres markedsandele, koncerntilknytningsforhold og administrationsfællesskaber. 

Markedet præget af en meget lav mobilitet i markedsandele, således lå mobiliteten på omkring 2,5% 

i 2006-2007, (F&P, 2009). 

Ifølge en analyse foretaget af P&P (P&P, 2010) er tilliden til branchen generelt rimelig høj. Det 

samme gør sig gældende mht. kundeloyaliteten. I den forbindelse er det værd at bemærke, at dette 

kan skyldes flere ting. Det kan skyldes at kunderne generelt er tilfredse med deres 

pensionsselskaber, men samtidig kan det også være et udtryk for at de mener, at det er både 

tidskrævende, dyrt og besværligt at skifte fra den ene udbyder til den anden. Mange tilkendegiver 

desuden, at de har svært ved at gennemskue de informationer, de modtager fra pensionsselskaberne. 

2.2 1 Det danske pensionsmarked 

Det danske pensionsmarked er opbygget således, at det består af pensionsordninger, dels baseret på 

det offentlige system dels på det private marked, som består af en række pensionsudbydere 
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herunder livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser og 

pengeinstitutter.  Overordnet kan det danske pensionssystem opdeles i tre søjler, som ses uddybet i 

bilag 2, (F&P, 2009). 

Søjle 1: Offentlige ydelser  

• Folkepension, ATP, SP, LD  

Søjle 2: Private arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner 

• Overenskomstbaseret arbejdsmarkedspension  

• Firmapension 

• Tjenestemandspension  

Søjle 3: Private, individuelle pensionsordninger 

• Rate- og kapitalpensioner m.v. 

Da alle danske statsborgere (samt personer, der har boet i landet i en række år) har mulighed for at 

modtage folkepension, (PensionsInfo, 2010), vil udfordringerne og ulighederne primært være 

synlige i forbindelse med pensionsforhold, inden for søjle 2 og 3, hvor tilknytning til 

arbejdsmarked, løn mv. spiller ind.  

2.2.2 Brancheforening - Forsikring og Pension 

F&P’s overordnede mål er at varetager branchens interesser bredt, og at medvirke til, at branchen 

opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Samtidig har organisationen en 

målsætning om at gennemføre en række tiltag, der skal bidrage til at forbedre branchens image i 

forbrugernes bevidsthed. 

Det er således også F&P’s formål at deltage som samfundspolitisk aktør på området, og at bidrage 

til at imødekomme de problemer, som findes i forholdet mellem forbrugernes kompetencer og den 

eksisterende kommunikation mellem udbydere og kunder.  

Målet er at øge den oplevede gennemskuelighed af de materialer, kunderne modtager fra 

pensionsselskaber m.v., og at kunderne oplever, at de modtager en kompetent og ligeværdig 

rådgivning i forbindelse med deres pensionsopsparing. 

I forhold til pensionsopsparing er der taget en konkrete række initiativer, der skal implementeres i 

løbet af 2010 og i starten af 2011. Det handler bl.a. andet om at få etableret et fælles pensionssprog, 

så udbyderne bruger enslydende betegnelser. Det skal samtidigt være muligt for at beregne 
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omkostninger i forbindelse med valg af pensionsudbyder (herunder forklaring af ÅOK og ÅOP), 

ligesom der fastsættes en standard på brancheniveau for, hvordan de vigtigste tal og 

nøgleoplysninger skal præsenteres. Disse vil være: 

 Hvor meget har jeg indbetalt? 

 Hvor meget får jeg udbetalt? 

 Hvor meget har jeg fået i rente? 

 Hvor meget har jeg betalt for forsikringer? 

 Hvor meget har jeg betalt i omkostninger? 

 Hvor stor en opsparing har jeg ret til? 

Kilde: (F&P, Forbrugerplanen, 2010) 

 
Desuden findes på F&P’s hjemmeside en række informationer om pensionsforhold, herunder kan 

man teste sin viden via en ”Pensionseksamen”, hvor der stilles en række spørgsmål til de 

eksisterende former for opsparing mv. (F&P, 2010).  

Desuden er F&P opsøgende mht. at få viden om, hvordan udlandet agerer i forhold til 

forbrugeruddannelse på det finansielle område, hvilket blandt andet ses af debatoplægget ”Den 

kompetente forbruger” (F&P, 2010a). Oplægget peger på en række områder, det er nødvendig, 

forbrugerne forstår og kan tage stilling til, hvis vi vil bevare vores konkurrenceevne og bibeholde de 

økonomiske privilegier, vi har i vores samfund. Der planlægges ikke på nuværende tidspunkt nogle 

tiltag specifikt rettet mod kvinder ifølge Dianne Mogensen, (F&P), men der ses løbende på 

forskellige målgruppe og disses individuelle behov. 

2.2.3 Karakteristik af udbyderne af pensionsprodukter 

Udbyderne af pensionsprodukter kan opdeles i pensionsselskaber, firmapensionskasser og 

pengeinstitutter, (uddybet i bilag 2). Hvorvidt man har sin pensionsopsparing gennem den ene eller 

den anden udbyder afhænger af, hvor man er ansat og hvilken pensionsordning man har, (F&P, 

2009). En nærmere uddybning af udbyderne, deres markedsandele og forretningsområder fremgår 

af bilag 1, hvor der samtidig findes en oversigt over fordelingen af pensionsformuen udbyderne 

imellem. 

Ifølge lovgivningen må pensionsselskaber ikke udbyde rene pensionsprodukter, mens 

pengeinstitutter ikke må udbyde forsikringsprodukter, (F&P, 2009). Imidlertid betyder den 

nuværende markedsstruktur at udbyderne på koncernniveau eller via samarbejdspartnere, vil være i 

stand til at tilbyde de produkter kunden efterspørger. 
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Som supplement til initiativerne på brancheniveau tilstræber de enkelte udbydere ligeledes at rette 

op på den nuværende manglende viden og forståelse af produkterne blandt kunderne, (F&P, 2009). 

2.2.3.1 Markedsføring af pensionsprodukter 

I erkendelsen af produkternes kompleksitet indeholder pensionsselskaberne promotion materialer 

(annoncer, TV-reklamer etc.) sjældent direkte produktrelateret information. En reklame, der i 

hurtige vendinger forsøger at forklare en række fortræffeligheder om afkast, omkostninger og 

skattemæssige fordele vil for langt de fleste forbrugere være umulig at afkode. Er kommunikationen 

for kompleks, risikerer pensionsudbyderen således, at budskabet går tabt, fordi kunden ikke kan 

omsætte informationen i relation til egne behov.  

I stedet vælges ofte et overordnet slogan på koncernniveau, for at gøre det lettere for kunden at 

forholde sig til. F.eks. bruger PFA Pension sloganet ”Brug livet. Lev. Livet slutter jo først, når du 

ikke bruger det”. Baggrunden for dette er ifølge PFA Pension, at ”Pension rummer meget mere end 

tidligere, og der kommer flere enheder til i fremtiden. Siden 2002 har vi arbejdet på at øge 

relevansen af pensionens nærvær. I mange menneskers forståelse er pension noget, der ligger langt 

ude i fremtiden. Noget med alderdom, død, sygdom og ulykke, og det vil man jo ikke tænke for 

meget over”, siger marketingchef Morten Møller Madsen og fortsætter: ”Pension har dog meget at 

gøre med, hvordan man lever livet. Hver gang, der sker noget stort og nyt i ens liv - skilsmisser, 

børnedækning, hospitalsophold, jobskifte etc. Derfor skal vi aktivere vore eksisterende og 

potentielle kunder til at engagere sig mere i deres pension.”, (Markedsføring Online, 2009). 

AP Pension bruger formuleringen ”Din pension – vores ansvar”, som signalerer til forbrugeren, at 

de vil tage hånd om den pension, som man selv synes er svær og kompleks at forholde sig til. Hvis 

pensionsselskabet tager ansvaret, er man selv (be)fri(et) for det, (AP Pension, 2010). 

Pensionsselskaberne forsøger på den måde at gøre det lettere for kunden at træffe komplekse 

beslutninger. Af nedenstående figur 2 ses forbrugeradfærd i forhold til den oplevede kompleksitet i 

beslutningsgrundlaget. Den oplevede grad af kompleksitet i forhold til pensionsopsparing vil være 

individuel og betinget af den enkeltes forudsætninger, viden, hukommelse, involvering, holdning, 

de eksisterende påvirkninger m.v.).  

Ved at bevæge sig fra punktet A0, (produkter med lav opfattet kompleksitet og få 

produktegenskaber at tage stilling til), stiger antallet af produktegenskaber, der ligger til grund for 

beslutningen, og dermed den oplevede kompleksitet. I takt med den øgede, oplevede kompleksitet, 

bliver det sværere for kunden at overskue og evaluere beslutningsgrundlaget. I tilfælde beskrevet 
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ved punktet B1 vil forbrugeren, for at kompensere for manglende overblik, forsøge at vurdere 

informationerne samlet og drage konklusioner deraf – f.eks. høj pris = høj kvalitet, for at 

retfærdiggøre handlingen over for sig selv. Når forbrugeren når til punktet C vil den opfattede 

kompleksitet væres så høj, at beslutningen træffes på abstrakt niveau (supra kompleks beslutning), – 

som f.eks., ”ved at have min pensionsopsparing i PFA Pension får jeg det bedste ud af livet” eller 

hos AP Pension – ”de tager ansvar for, at det går godt med min pensionsopsparing”, (Hansen og 

Thomsen, 2006). Kunden har således mistet overblikket over de enkelte delelementer og bruger i 

stedet ”mentale markører”, som de ovenfor nævnte for at kunne træffe en beslutning. 

 

Figur 2: Suprakompleks forbrugerbeslutning 

Kilde: (Hansen og Thomsen, 2006) 

 
Da pensionsprodukter på én gang er karakteriseret ved høj kompleksitet og lav kundeinvolvering 

(måske lige med undtagelse af det tidspunkt, hvor pensionen oprettes), (Wright, 2006), vil 

forbrugerne (for) hurtigt nå til pkt. C. pga. på grund af begrænset viden kombineret med manglende 

interesse for at øge de eksisterende kompetencer. 

Som yderligere eksempler på markedsføring af pensionsprodukter er der i bilag 3 vedlagt to 

eksempler på annoncer rettet mod kvinder med henblik på at øge deres interesse for pension. En 

nærmere uddybning findes i afs. 5.3.1. 

2.2.3.2 Informationstiltag blandt udbyderne 

På baggrund af kompleksiteten af pensionsprodukterne vil markedsføring og information i vid 

udstrækning virke komplementære (jo større viden hos kunderne, desto lettere er det at 

kommunikere budskaber om produkterne, som igen øger interessen etc.). Samtidig kan 

informationstiltagene have en image skabende effekt og dermed skabe større tillid til 
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pensionsbranchen, hvis kunderne opfatter som tiltagene som CSR-relaterede, frem for primært 

salgsfremmende.  

I forbindelse med denne opgave blev en række pensionsselskaber spurgt om deres opfattelse af 

kvinders adfærd i forbindelse med pensionsopsparing. Spørgeskemaet, som de enten kunne svare 

elektronisk på, eller svare på i forbindelse med at de blev ringet op, findes vedlagt som bilag 4, 

sammen med de indsamlede besvarelser. Generelt var alle enige om, at kvinder udgør en vigtig 

målgruppe, og at der er nogle specifikke forhold, der gør at deres pensionsopsparinger generelt er 

lavere end mænds. Flere meldte tilbage, at de var i gang med at undersøge hvordan, man kan øge 

interessen og motivationen blandt kvinder, så de i højere grad involverer sig i deres 

pensionsforhold, mens Danica Pension, konkret havde udgivet en bog til kvinder om økonomi, 

(Danica Pension, 2007). 

Som Marketingchef Jens Christian Nielsen fra Danica Pension svarede,” Ja ... vi gør noget ved at 

udgive en bog om kvinders økonomiske forhold, og så generelt at rådgive kvinder om behovet for 

selv at spare op til sin egen pension. Men indrømmet ... Vi kan bestemt gøre mere”. 

Flere udbydere gav samtidig udtryk for, at de er i gang med at udvikle værktøjer, der skal gøre det 

lettere for kunderne at få overblik over og forstå såvel generelle termer som ÅOP og ÅOK og de 

gængse anvendte pensionsudtryk, hvilket også forventes at komme kvinder til gode. 

Afslutningsvist kan det nævnes, at det ifølge dir. Per Klitgaard Poulsen, SEB Pension, vil medføre 

dårligere produkter, hvis det skal være så simpelt, at alle skal kunne forstå deres pensioner, hvilke 

Forbrugerrådet delvis giver ham ret i, (Berlingske Tidende, Arentoft, 2009). De nuværende tiltag 

kan således være med til at begrænse den manglende viden hos forbrugerne, men den fulde 

forståelse er muligvis ikke en realistisk ambition, hvis kunderne skal kunne tilbydes de bedst mulige 

produkter.  

2.3 Størrelsen af det danske pensionsmarked 

I 2009 udgjorde den samlede pensionsindbetaling 116 mia. kr., som det fremgår af nedenstående 

figur.  
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Figur 3: Størrelsen af det danske pensionsmarked, 2009 

Kilde: (F&P, 2010) 
 
Til sammenligning udgjorde den samme indbetaling 58 mia. kr. i 1999. Der har således fundet mere 

end en fordobling af indbetalingerne sted over de seneste 10 år. Siden 1999 pensionsformuen har 

været større end det samlede BNP. Udviklingen i pensionsformuen fordelt på køn og civilstand ses i 

bilag 5. 

Pensionsformuerne - også sat i forhold til BNP - forventes yderligere at stige i en årrække i trit med 

stadigt positive nettoindbetalinger. Det skyldes bl.a. demografiske forhold og arbejdsmarkeds-

pensionernes fortsatte udbredelse samt stigende dækningsgrad. Den kraftige stigning i indbetaling 

til pensionsordning har uden tvivl flere årsagen. Bl.a. har muligheder for skattefradrag i den 

personlig indkomst tydeligt indvirket, men overordnet må det tages som et udtryk for en markant 

generelt voksende velfærd i samfundet, (Skatteministeriet, 2009).

2.3.1 Karakteristik af kunderne 

Som det fremgik af Penge og Pensionspanelets Barometer 2, undersøgelse (2010), er der tale om en 

høj grad af loyalitet blandt pensionskunder. Generelt udtrykte kunderne tilfredshed med deres 

pensionsselskab, og få havde intentioner om at skifte.  

Kvinder tilkendegav i lidt højere grad end mænd, at de synes, det er svært at gennemskue 

pensionsprodukter. Samtidig var det karakteristisk at svarkategorien ”ved ikke” blev meget hyppigt 

anvendt. Således svarede 38% ”ved ikke” på spørgsmålet, om de mente, det ville være nemt at 

skifte pensionsselskab, mens 13% var enig eller næsten enig.  

Kunderne havde en relativt høj grad af tillid til pensionsudbyderne, og omkring halvdelen mente, at 

den information, de fik tilsendt, var vigtig og relevant, ligesom omkring 35% gav udtryk for, at de 

var interesserede i det materiale, de fik fra pensionsselskaberne. Til gengæld gav en ret stor del af 
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respondenterne udtryk for, at de havde svært ved at forstå det materiale, de modtog med 

information om deres pensionsforhold, og 43% svarede ”ved ikke” på spørgsmål om, hvorvidt de 

mente, at deres pensionsselskab var gode til at forenkle tingene, mens 18% var enige eller næsten 

enige og 7%  helt eller næsten uenige. 

Interessant var det samtidig, at næsten halvdelen af de adspurgte svarede ”ved ikke”, i forbindelse 

med spørgsmål vedrørende serviceniveauet hos deres pensionsselskab. Det samme gjorde sig 

gældende for, hvorvidt udbyderen forstod kundens behov og varetog kundens interesser, hvilket 

stemte godt overens med, at 86% af de adspurgte svarede, at de ikke havde haft kontakt til deres 

pensionsselskab inden for de seneste 24 måneder. 

På trods af et manglende overblik var kontakten med pensionsselskaberne således yderst begrænset, 

hvilket bekræfter den lave grad af involvering, der generelt er i forhold til pensionsopsparing. 

Meget få af de adspurgte vidste desuden, hvor de skulle finde information om pensionsudbyderne. 

2.3.2 Kundesegmenter – ind og udbetaling af pension 

Af nedenstående figur 4 fremgår de gennemsnitlige pensionsindbetalinger på 

arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger blandt personer, der indbetaler til pension. 

Endvidere ses, hvor stor en del af bruttolønnen, der indbetales til pension.  

  Figur 4a : Indbetalinger til arbejdsgiver- 
  administrerede og privattegnede ordninger, 
 25-59-årige, 2007 

Figur 4b : Gennemsnitlig pensionsudbetaling  
og andel af bruttoindkomst fordelt på køn, 2007

Kilde: (F&P, 2010) 

Mens der stort set blev indbetalt procentmæssigt lige meget af bruttolønnen for hhv. mænd og 

kvinder, havde mænd i 2007 samlede pensionsindbetalinger på knap 47.000 kr., mens kvinders 

indbetalinger udgjorde omkring 34.000 kr. Dette indikerer, at forskellen i de gennemsnitlige 

pensionsindbetalinger mellem kønnene er påvirket af indkomstforskelle. Den gennemsnitlige 

pensionsudbetaling for mænd var i 2007 ca. 96.000 kr., og udbetalingen udgjorde ca. 33 pct. af  
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bruttoindkomsten, mens de gennemsnitlige udbetaling for kvinder var tilsvarende ca. 61.000 kr. 

som udgjorde ca. 28 pct. af udbetalingen (F&P, 2010). 

Ligeledes ses af bilag 5, at private og arbejdsmarkedsbestemte pensioner udgør henholdsvis ca. 

22% og 78% af den samlede opsparing i søjlerne 2 og 3, og at mænd indbetaler 60% mere ind på 

private pensionsordninger end kvinder, (F&P, 2010). 

Aldersmæssigt fordeler pensionsopsparingerne sig således, at der i aldersgruppen 30-60 år er 75%, 

der indbetaler til pension, mens det for gruppen 25-30 år er 63%. Lavest ligger indbetalings-

procenterne for hhv. unge mellem 18-25 år, hvor 21% sparer op og over 65 år, hvor 18% indbetaler. 

Dette tegner et meget godt billede af, at det primært er i forbindelse med en arbejdsmæssig 

indkomst, man sparer op til pension, (DST, 2008). 

Der er en tendens til at pensionsopsparing er mere udbredt blandt gifte end blandt ugifte. Dette kan 

naturligvis bl.a. forklares ved, at de ugifte ofte er de yngste, og derfor alt andet lige ikke har en stor 

indtægt at betale pension af endnu jvf. ovenstående. I alt indbetalte omkring 77% af alle gifte 

kvinder og mænd indskud til pensionsopsparing i 2005. For ugifte mænd var procenten ca. 70 % og 

for ugifte kvinder var den ca. 60%. Når der ses bort fra de obligatoriske ATP ordninger var 

forskellene blandt gifte og ugifte lidt større. Således var ugifte mænds pensionsindbetaling 80% 

højere end ugifte kvinders i 2005, (Skatteministeriet, 2009). Samtidig ses, at andelen af gifte 

kvinder, der indbetaler til pension (og størrelsen af indbetalingen) er omvendt proportional med 

hvor stor en andel af husstandsindkomsten, manden står for. Samlet udgør gifte mænd således den 

gruppe, der har den markant største opsparing (Skatteministeriet, 2009), se endvidere bilag 6. 

Endelig er det værd at bemærke, at omkring 10% kvinder (og tilsvarende for mænd) svarer, at de 

ikke sparer op til pensions, og derfor alene skal leve af den offentlige folkepension, når de ikke 

længere er på arbejdsmarkedet (PFA Pension, 2010). 

Ugifte kvinder er således den gruppe, der umiddelbart kan komme til at stå svagest, når de går på 

pension. 

2.3.2 Den kompetente forbruger i internationalt perspektiv 

Det er ikke kun i Danmark, vi er opmærksomme på, at der er behov for at styrke forbrugernes 

finansielle kompetencer. På baggrund af det stadigt mere komplekse marked for finansielle 
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produkter er det ifølge OECD (2005), nødvendigt at man uddanner borgerne til at kunne håndtere 

de nødvendige beslutninger, for at opnå en sund økonomi for at sikre stabiliteten i verden. Det er 

bl.a. vigtigt, at der kommer større fokus på hos den enkelte, at sikre sig økonomisk i forhold til 

alderdommen. Såvel private som offentlige pensioner, som det er set i de senere år, er under pres i 

forhold til den vigende verdensøkonomi, således at: ”Financial education is important to both the 

security of individuals and the security of nations. Enlightened societies today strive to ensure 

social cohesion as an integral part of economic progress”, (F&P og Towers Perrin, 2008).  

I samme rapport (OECD 2005) indgår følgende citat af Alan Greenspan, tidligere direktør for 

USA's nationalbank: 

 “Today’s financial world is highly complex when compared with that of a generation ago. Forty 

years ago, a simple understanding of how to maintain a checking and savings account at local 

banks and savings institutions may have been sufficient. Now, consumers must be able to 

differentiate between a wide range of financial products and services, and providers of those 

products and services. Previous, less-indebted generations may not have needed a comprehensive 

understanding of such aspects of credit as the impact of compounding interest and the implications 

of mismanaging credit account”.  

Også i EU regi er man optaget af konsekvenserne af manglende kompetencer i forhold til finansiel 

forståelse i befolkningen, (EU Commission, 2008), og de problemer det giver i forhold til at kunne 

varetage egne finansielle interesser. Ifølge EU kommissionens Green Paper ”Retail Financial 

Services in the Single Market", er generel finansiel viden i samfundet vigtig for at styrke det 

internationale samfund (F&P, 2008). Blandt en række forslag er der konkret taget initiativ til at 

iværksætte uddannelsesprogrammet ”DOLCETA.EU”, (Development of Online Consumer 

Education Tools for Adults), som blev udviklet i årene 2003-2006 som et samarbejde mellem 

universiteter, højere uddannelsesinstitutioner og forbrugerorganisationer inden for de 25 EU 

medlemslande, Uddannelsesprogrammet findes ligeledes i en dansk version DOLCETA.DK, (EU 

Commision, 2010). 

I den sammenhæng er et springende punkt, at finde frem til, hvor meget viden den gennemsnitlige 

forbruger skal være i besiddelse af, for at kunne agere rationelt inden for dette komplekse område, 

(EU Commission, 2008). 
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Ligesom tiltagene foretaget i EU-regi, har OECD konkretiseret en række områder, de anser som 

væsentlige for at modvirke finansiel uvidenhed. Således fokuseres også her på, at informationen 

skal være til rådighed. Det er dog desværre ikke ensbetydende med, at den også gør den gavn, den 

skal.  

I forhold til de ovenfor udstukne rammer lever en række af de tiltag, som er foretaget i Danmark, op 

til standarden for ”best practise”, herunder bla. PensionInfo og ”Pensionsmåleren”, (F&P og 

Towers Perrin, 2008). 

Det er imidlertid nødvendigt, at det bliver kommunikeret til forbrugerne at informationen findes, og 

at der ligger en overordnet plan for, hvordan informationen skal formidles. På det danske marked er 

der på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til dette, ligesom en undersøgelse af, hvor pengene 

bedst ville kunne bruges mangler på nuværende tidspunkt, (F&P og Towers Perrin, 2008). 

3. Kvinderoller – og mandeattituder 

I erkendelsen af, at kvinder sidder i færre topstillinger, generelt har en lavere gennemsnitlig 

indkomst end mænd, er der gennemført en række forskellige undersøgelser af mulige årsager til 

disse forskelle.  

I forsøget på at klarlægge nogle konkrete forhold, der har indflydelse på de nuværende forskelle 

mellem mænd og kvinders pensionsforhold, ses i det efterfølgende på den samfundsmæssige norm, 

vores sociale og  kulturelle samt biologiske/fysiologiske forståelse og opfattelse af mænd og 

kvinder.  

Disse eksperimenter/analyser tager udgangspunkt i en række forskellige områder herunder bl.a. 

undersøgelser af kønsrelaterede personlighedstræk, psykologiske karakteristika, måling af 

risikovillighed og konkurrencementalitet samt undersøgelser af sammenhænge mellem 

kønshormoner (det mandlige testosteron og det kvindelige østrogen) og adfærd, karrierevalg etc.  

Ovennævnte medtages med henblik på at identificere eventuelle forhold, som har betydning for 

forskelle mellem mænd og kvinders pensionsmæssige adfærd. Desuden tages det med for at belyse 

alsidigheden i de mulige veje, der er at gå i forhold til undersøgelser af mulige grundlæggende 

forskelle mellem mænd og kvinder, som har indflydelse på finansielle beslutninger. 

3.1 Socialt betingede forskelle 
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3.1.1 Piger og drenge 

Flere forskere peger på, at der allerede i den tidlige barndom bliver skabt en kønsidentitet, for både 

piger og drenge, der følger dem videre i livet. Bl.a. nævnes i rapporten ”Flere end to slags børn” 

(Olesen et al., 2008); ”Der nogle væremåder, der anerkendes af andre børn og voksne, og der er 

andre, der dømmes ude”. Disse væremåder lærer børnene allerede i institutionstiden, og de 

forventninger, der ligger i dette fra bl.a. pædagogernes side, har, ifølge rapporten, ikke kun 

betydning for tiden i børnehaven, men også senere i livet i relation til uddannelses- og erhvervsvalg, 

valg i forbindelse med barsel m.v. Det betyder i praksis, at der vil være områder, hvor det forventes 

at piger deltager, og andre, hvor det primært er drenge. Ubevist er de voksne med til at skabe 

normerne for, hvad piger og drenge kan foretage sig, og hvordan de kan agere, inden for de socialt 

acceptable grænser.  

Rapporten peger desuden på, at børnene gennem fortællinger, lege og sproglige udtryk ofte 

præsenteres for etablerede mønstre for magtforholdet mellem kønnene, og børnene får derved en 

opfattelse af, hvad der er passende for hhv. piger og drenge. For at ændre disse forhold, er det derfor 

nødvendigt at udvide spektret for, hvad drenge og piger kan foretage sig inden for opfattelserne af 

de to køn. 

Rapporten peger endvidere på nyere forskningsresultater, der indikerer, at der eksisterer biologiske 

forskelle bl.a. i relation til, hvornår udviklingen i hjernen sker hos hhv. piger og drenge, og at man 

skal agere herefter, for at give begge parter, de bedst mulige betingelser. Det kan bl.a. betyde, at det 

kan være relevant i nogle sammenhænge at adskille piger og drenge undervisningsmæssigt (om end 

forslaget er kontroversielt), at de skal have forskellige tilbud etc. (Olesen et al. 2008). 

3.1.2 Piger og drenge hver for sig  

Som nævnt i det ovenstående påpeges det i nogle undersøgelser, at piger og drenge med fordel kan 

adskilles i forskellige sammenhænge. Flere studier har vist, at der er forskel på de resultater 

mandlige og kvindelige collegestuderende opnår ved undervisning sammen og adskilt. Typisk vil 

kvinderne klare sig bedre i tilfælde, hvor de bliver undervist sammen med andre kvinder, mens det 

omvendte gør sig gældende for mændene. De klarer sig bedre, når begge køn undervises sammen 

(Booth, 2009).  
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I et studie, som undersøgte hhv. risikovillighed og konkurrencementalitet blandt pigegrupper, 

drengegrupper og blandede pige/drenge-grupper, sås en tydelig tendens til, at pigerne udviste 

betydeligt højere grad af konkurrencementalitet i pigegrupperne, mens de udviste langt mindre 

konkurrencebetonet adfærd i de sammensatte grupper. Overordnet sås dog generelt en tendens til en 

mindre risikovillighed blandt pigerne i forhold til drengene uanset gruppesammensætning, (Booth, 

2009). På baggrund af disse resultater konkluderer forfatteren, at det i en vis udstrækning er 

kulturelt betinget, når piger fravælger konkurrenceadfærd og risikovillighed, og at der i tilfælde, 

hvor der alene er kvinder, ses en anderledes adfærd, end når de er i gruppe med mænd. 

Ifølge Booth (2009) peger en del resultater på, at kvinder ikke ønsker at konkurrere, og at mænd til 

gengæld har en tendens til at konkurrere for meget, når man ser på vores vestlige kultur. 

 Ved at se på hhv. mandedominerede (Maasai stammen i Tanzania) og kvindedominerede (Khasi 

stammen i Indien) samfund sås, at kvinder i patriarkalske samfund agere meget lidt 

konkurrenceorienteret (svarende til studier foretaget i den vestlige verden), mens det modsatte sås i 

kvindedominerede samfund. Dette kan således være en indikations af, at der ligger en betydelig 

kulturelt betinget indflydelse bag hhv. den ene og den anden attitude (Booth, 2009) 

Dette kan således muligvis også have indflydelse på, hvordan kvinder agerer i forhold til 

pensionsopsparing. 

3.1.3 Kvinder, indlæring og informationsindsamling 

En del af forskellen i relation til finansiel adfærd kan muligvis samtidig skyldes måden mænd og 

kvinder lærer på. I en meget generaliseret version vil mænd, som ønsker en øget viden, ofte kaste 

sig ud i “learning-by-doing”, hvor kvinder vil have en mindre direkte tilgang til at øge deres viden. 

Kvinder er i højere grad orienteret mod detaljer og søger et bredere informationsgrundlagt at træffe 

beslutninger på, (Hansen 2010). 

En undersøgelse foretaget blandt medicinstuderende viste desuden signifikante forskelle på, 

hvordan mænd og kvinder mener, at de lærer bedst (Wehrwien, 2007). I relation til information om 

pension, kan det have indflydelse på, hvilke typer materialer og hvilke medier, der med størst fordel 

kan anvendes i forhold til mænd og kvinder respektivt. 
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Hvor størstedelen af kvinderne i studiet foretrak at undervisningen blev formidlet gennem én type 

undervisningsform, primært kinæstetisk (læring gennem sanser), foretrak mændene at 

undervisningen kom fra flere forskellige kilder, som ud over den kinæstetiske omfattede, visuel, 

(f.eks. grafer, flow diagrammer) auditiv, (at lytte til undervisning) og ved selv at læse og skrive.  

I forbindelse med at skulle formidle viden inden for et kompliceret område som pension, er det 

således muligvis relevant at undersøge, om der skal diffentieres mellem informationsmaterialer og 

medier i forhold til mænd og kvinder som separate målgrupper.  

3.2 Biologiske forskelle 

3.2.1 Østrogen, testosteron og finansielle beslutninger 

Mænd og kvinder adskiller sig anatomisk og fysiologisk. Hvorvidt disse forskelle også relaterer sig 

til forskellige former for adfærd og tilgange til f.eks. risikovillighed og konkurrencementalitet, har 

en række undersøgelser forsøgt at identificere bl.a. på baggrund af målinger af hhv. testosteron- og 

østrogenniveauer. Hidtidige undersøgelser, inden for området, har imidlertid ikke kunnet pege på 

entydige resultater i denne sammenhæng, (Sapienza, 2009). 

Nedenfor er beskrevet to studier i relation til dette. De giver naturligvis ikke et uddybende billede af 

området, og de undersøgelse som finder sted mht. at forklare eventuelle adfærdsforskelle mellem 

mænd og kvinder ved at bruge kønshormoner som undersøgelsesvariabel. De er således primært 

taget med i opgaven for at give et billede af alsidigheden i metoderne, der anvendes for at kaste lys 

over mulige kønsrelaterede, adfærdsmæssige forskelle. 

I ét studie (Sapienza, 2009), undersøgtes niveauer af testosteron i spyt hos hhv. kvinder og mænd. 

Af hensyn til sammenlignelighed så man efterfølgende på mænd med lavt niveau og kvinder med 

højt testosteronniveau for mænd og kvinder respektivt. Resultatet viste en signifikant negativ 

sammenhæng mellem testosteronniveau og at ville undgå risikobetonet adfærd – der var således en 

tydelig tendens til risikovillighed. Da disse resultater blev testet i forhold til køn, sås dog ingen 

signifikans mellem kvinder og mænd (Sapienza, 2009). Samtidig var der i undersøgelsen opstillet 

en hypotese om, at testosteronniveauet ville have betydning mht. jobvalg, således at 

testosteronniveauet ville være afgørende for valg konkurrenceorientere jobs, som indebar 

risikofyldte beslutninger. Heller ikke i denne sammenhæng var det muligt at vise signifikans 

mellem kønnene, (Sapienza, 2009). 
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Endvidere blev hhv. østrogen og testosterons indflydelse på økonomiske beslutninger (herunder 

risikovillighed, altruisme, tillid og gengældelse af fairness) undersøgt blandt kvinder i alderen 50-65 

år. Kvinderne fik forud for undersøgelsen behandling gennem 4 uger med hhv. testosteron, østrogen 

og placebo. Det var ikke muligt efterfølgende at påvise signifikante forskelle i adfærden mellem de 

respektive undersøgelsesgrupper, (Zethraeus, 2009). 

Om end det ikke er lykkedes at vise tydelige sammenhænge mellem mænd og kvinders adfærd i 

forhold til f.eks. kønshormoner, er det et område, der muligvis kan være med til at belyse f.eks. 

forskellen i risikovillighed mellem mænd og kvinder i investeringssammenhæng, hvor kvinder 

generelt søger mod sikre investeringer, som til gengæld giver et mindre afkast (Juel, 2010). 

3.3 Kulturelt betingede forskelle 

3.3.1 Kvinder og risikovillighed 

Generelt investerer kvinder deres penge mere konservativt end mænd, (Juel, 2010). At være kvinde, 

er således efter alder og indkomst den tredje vigtigste determinant i forhold til, hvordan man vælger 

at investere sine penge, (Bajtelsmit og Bernasek, 1996). Kvinder vælger de puljer, der virker sikrest, 

og som af samme årsag samtidig giver lavere afkast. I ovennævnte undersøgelse fik kvinderne 

mulighed for at læse informationsmateriale, der beskrev fordele og ulemper ved at gå over i en 

mindre konservativ investeringsportefølje. Hovedparten af kvinderne meldte efterfølgende tilbage, 

at de havde læst materialet, men ikke var interesserede i at ændre noget i forhold til deres 

investeringsprofil. Ofte giver kvinder desuden udtryk for usikkerhed om, hvorvidt de har de rette 

kompetencer i forhold til at træffe økonomiske beslutninger, modsat mænd, der i højere grad føler 

sig kompetente i forhold til at foretage risikobetonede investeringer, (Bajtelsmit og Bernasek, 

1996). 

Tilsvarende viste en undersøgelse, foretaget af pensionsselskabet Scandia, at mænd og kvinder stort 

set ved lige meget om pension. Da hhv. mænd og kvinder blev spurgt mht. deres viden om pension 

mente kvinderne selv, at deres viden var ”ringe”, mens mændene mente, at deres viden var ”stor”, 

(Davidsen, 2008). 

Mens det er forskellen i lønindkomst og deraf følgende opsparing, der udgør den største andel, af 

afvigelsen mellem mænds og kvinders opsparing, kan 10% af forskellen tilskrives den lave 

risikoprofil kvinder vælger i forhold til deres opsparing, (Neelakantan, 2010). Skønt den nævnte 
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undersøgelse ikke korrigerede for alder og uddannelse, kan resultaterne dog sandsynligvis give en 

indikation af, at den manglende risikovillighed har en betydning. Samtidig kan en stereotyp 

opfattelse af kvinders manglende risikovillighed, medføre at pensionsrådgivere tager for givet at 

kvinder ønsker en investeringsprofil med lav risiko, hvorved de vil være tilbøjeligt til alene at 

anbefale disse porteføljer til kvinder, (Wang, 1994). 

Ud over en mindre risikovillig tilgang til investeringer tegner der sig ifølge Eckel (2008), et billede 

af, at kvinder er mere socialt end individuelt orienteret i deres økonomiske beslutninger, mens 

mænd i flere sammenhænge udviser den modsatte adfærd, (Eckel og Grossman, 2008). Sådanne 

mulige forskelle kan være vigtige at medtage i forbindelse med udvikling og formidling af 

information, der skal bidrage til at øge de finansielle kompetencer, (Eckel & Grossman, 2008). 

Dette understøttes samtidig af en udtalelse fra den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført 

blandt pensionsudbyderne (i forbindelse med denne opgave) om forskellen på mænd og kvinders 

pensionsadfærd. Helle Holm, Nordea Pension, udtalte i den forbindelse: ”Jeg mener at kvinder har 

en tendens til at sige "jeg har ikke forstand på pension" i højere grad end mænd. Samtidig mener 

jeg, at mange kvinder har mere fokus på tryghed og SRI end på højt afkast”. 

Det er således relevant at have dette aspekt med i forbindelse med kommunikationen med 

kvinderne, da dette må forventes at have indflydelse på deres pensionsadfærd. 

3.4 Kvinder, arbejdsmarked og karriere  

3.4.1 Kvinder og arbejdsmarked 
 
I løbet af de seneste år har mænd og kvinders arbejdsfrekvens på det danske arbejdsmarked nærmet 

sig hinanden, så der i dag er under 10% forskel. Til sammenligning var mænds erhvervsfrekvens 

dobbelt så stor som kvinders for 40 år siden. Når kvinder stadig har en betydeligt lavere pension end 

mænd. er det således et udtryk primært at lønforskelle, slår igennem som forklarende faktor, ATP, 

Faktum, 2010). 

I den sammenhæng er det samtidig værd at bemærke, at kvinderne dels arbejder færre timer på 

arbejdsmarkedet end mænd, og at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt kønsopdelt, således at kvinder i 

udbredt grad arbejder inden for den offentlige sektor, beskæftiget med omsorg og kontor, mens 

mænd primært findes inden for håndværk, udvikling og ledelse. Kvinder udgør således 77% af de 

ansatte i kommuner og amter,  hvor lønningerne ofte ligger lavere end i det private erhvervsliv 
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(Ministeriet for Ligestilling 2006). Så på trods af, at erhvervsfrekvenserne nærmer sig hinanden, er 

der en række faktorer, der gør at denne måling ikke direkte kan omsættes til at mænd og kvinder er 

lige stillet.  

3.4.2 Løngabet mellem mænd og kvinder 

Som nævnt i indledningen eksisterer der på nuværende tidspunkt nogle grundlæggende forskelle 

mellem mænds og kvinders mulighed for at spare op til pension. 

Blandt disse strukturelt/kulturelt betingede forhold kan nævnes, at mænd generelt er bedre lønnede 

end kvinder i vores samfund ((Booth, 2009), (DST, 2008)). Da pensionen oftest udgør en procentdel 

af bruttolønnen vil mænds gennemsnitlige pensionsindbetaling i mange tilfælde være højere i faste 

beløb, end det tilsvarende gennemsnit for kvinder.  

I 2008 var mænds gennemsnitlige årlige indkomst 318.999 kr., mens kvinders udgjorde 239.381 kr. 

Over de seneste 10 år har kvinders løn ligget 20% under mænds, hvilket stort set har været uændret 

i perioden (SFI, 2010). Samtidig fremgår det, at lønforskellen er fremtrædende uanset 

uddannelsesniveau, enkelte undtagelser i den forbindelse ses dog inden for statslig ansættelse, 

(DST, 2008). 

Selv med korrektion for faktorer som uddannelse, erhvervserfaring, alder m.v. eksisterer fortsat en 

uforklarlig forskel i lønnen på 2-6% i mændenes favør (Ministeriet for Ligestilling, 2006).  

Ud over en konstatering af, at det forholder sig sådan, virker det samtidig relevant at se på hvilke 

faktorer, der medvirker til at denne forskel fortsat eksisterer.  

I den forbindelse er det bl.a. nærliggende at se på forskelle i forhold til uddannelsesniveau. Det er i 

den sammenhæng interessant at se, at antallet af kvinder på de mellemlange og lange uddannelser i 

2004 var større end antallet af mænd. I 2004 var der 53% kvinder mod 47% mænd, på de lange 

videregående uddannelse, og det har således ændret sig siden 1995, hvor 48% af de studerende ved 

de lange videregående uddannelser var kvinder og 52% mænd, (Ministeriet for Ligestilling, 2006).  

Hvilken indflydelse dette får på længere sig, er svært at spå om på nuværende tidspunkt, men det 

må alt andet lige være et skridt i den rigtige retning, med henblik på at udjævne de eksisterende 

skævheder på arbejdsmarkedet, og den indflydelse dette har på kvinders pensionsopsparing. En 
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række andre forhold spiller dog ligeledes ind. Som bl.a. de tidligere nævnte adfærdsmæssige 

forskelle, ligesom familie og forhold relateret hertil har indflydelse på kvinders pensionsopsparing. 

3.4.3 Kvinder og familie 

Kvinderne tager ofte det største ansvar, når det handler om familien, og om at få det til at gå op med 

børn, arbejde og en generelt travl hverdag. På nuværende tidspunkt får kvinder for 87% 

vedkommende børn, mere præcist 1,87 barn pr. kvinde (DST, 2009), som de holder barselsorlov 

med i 275 dage gennemsnitligt versus 22 dage for mænd. Efterfølgende går mange kvinder ned i 

arbejdstid gennem en kortere eller længere periode for at få familien til at fungere, (Ministeriet for 

Ligestilling, 2009).  

I familier med små børn arbejder 44% af kvinderne under 37 timer om ugen (ca. halvdelen heraf 

arbejder under 27 timer om ugen), mens 34% arbejder 37 timer om ugen og 22% mere end 37 timer 

om ugen. For mændenes vedkommende arbejder 6% mindre en 37 timer om ugen, 26% 37 timer og 

58% mere end 37 timer, (Ministeriet for Ligestilling, 2009). Helt konkret er kvinder i gennemsnit 9 

timer mindre på arbejdsmarkedet om ugen end mænd. I hjemmet arbejder kvinder gennemsnitligt én 

time mere om dagen end mænd, som til gengæld i gennemsnit arbejder godt og vel 1 time mere end 

kvinderne uden for hjemmet (SFI, 2010), (dette er opgjort ud fra en uge på syv dage, hvorfor det 

ved en fem dages arbejdsuge passer med de tidligere nævnte tal fra Ministeriet for Ligestilling for 

en fem dages uge).  

Ud over at betyde en mindre løn her og nu, har det samtidig langsigtede konsekvenser for f.eks. 

pensionsopsparing ifølge forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen (Lehmann Erichsen, 

2008a). Det er således svært at indhente den del af pensionsopsparingen, der mistes i forbindelse 

med en periode med nedsat arbejdstid (Lehmann Erichsen, 2010a).  

I en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesministeriet 2008, taler man om en ”lønstraf” på 5% for 

kvinder, der har børn, mens der for mænd ikke er nogen direkte effekt at se (om noget, går det i 

retning af en løngevinst at blive forælder som mand). Rapporten konkluderer dog samtidig, at der er 

en betydelig catching-up for kvinder, afhængigt af alderen på det yngste barn, så kvinderne haler 

ind på det tabte, når de ikke længere har helt små børn. Generelt ses den mindste lønstraf blandt de 

højest uddannede kvinder, mens der ikke ses den store effekt over sektorerne. Samtidig ses en 
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tendens til, at det har mindre betydning om kvinden har et eller to børn, hvorimod der ved det tredje 

barn ses en markant forskel i forhold til tabt lønindkomst, (Beskæftigelsesministeriet, 2008).  

En mulig løsning er at udlicitere en del af det huslige arbejde ved at ansætte hushjælp i form af en 

au-pair m/k. Det er løsning flere benytter sig af, men har man ikke mulighed for det, er det 

begrænset, hvilke muligheder, der findes. Efter afskaffelsen af den tidligere hjemmeserviceordning 

er det ikke længere muligt at få tilskud til hushjælp, som det ses i en lang række øvrige lande som 

f.eks. Frankrig og Italien (Davidsen, L. 2009). At kunne blive aflastet mht. en del af de mange 

praktiske gøremål i hjemmet ville muligvis motivere flere kvinder til at arbejde flere timer uden for 

hjemmet.  

Desuden går kvinder ofte på pension i en yngre alder, end det er tilfælde for mænd. Det skyldes, at 

kvinden i mange tilfælde er den yngste i parforholdet, og samtidig vælger at følge med, når deres 

ægtefælle går på pension. Dette betyder alt andet lige, at de får færre år at spare op i, (Lehmann 

Erichsen, 2008b). (Se bilag 7). 

3.4.4 Kvinder og pensionsforhold 

Der er således flere grunde til at kvinders pensionsopsparing generelt er lavere end mænds. 

Samtidig er der en tendens til at kvinder vælger ikke at beskæftige sig med deres pension. Grundene 

til dette kan være mange, men ikke desto mindre, er det vigtigt, at kvinder i højere grad kaster sig 

aktivt ind i deres pensionsforhold, så de så vidt muligt kan komme til at leve det liv, de ønsker, når 

de forlader arbejdsmarkedet (Mortensen, 2009).  

Netop det at sætte sig et mål og måske sætte sit eget værd lidt højere, er ofte sværere for kvinder 

end for mænd, Orman (2007). Dette gælder både i forbindelse med lønforhandlinger, størrelsen af 

honorar, hvis man er selvstændig, hvis man er hjemmegående, og derfor ikke tjener penge til sig 

selv og i stort set alle lignende sammenhænge.  

Hvor mænd nærmest kan se en sport i at gå til lønforhandling, finder mange kvinder det omtrent 

lige så attraktivt som at gå til tandlæge. Uanset de bagvedliggende årsager er der noget, der peger i 

retning af, at kvinder muligvis har sværere end mænd ved at sætte sig nogle mål, at tillade sig at 

have høje forventninger til egne præstationer og at gå efter at opnå det, de ønsker, (Orman, 2007).  
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En lavere løn vil alt andet lige i pensionssammenhæng betyde en lavere opsparing, og bevidstheden 

om den lavere opsparing påvirker muligvis forventningen til levestandarden som pensionist. I en 

undersøgelse (PFA Pension, 2010a) sås en tydelig forskel på mænds og kvinders forventninger til 

deres levestandard som pensionister, og mænds forventning lå tydeligt højere end kvindernes. Hele 

46% af kvinderne svarer ”ved ikke”, i denne sammenhæng. 

Som ovenfor nævnt kan dette hænge sammen med, at kvinder undlader at stille de samme krav som 

mænd – både i relation til løn og i forlængelse deraf i forhold til deres pension. Det kan dog blive en 

dyr fornøjelse – mænd har omkring 500.000 kr. mere stående på deres pensionsopsparing i 

gennemsnit end kvinder, selvom de starter samtidigt omkring de 30 år (PFA Pension, 2010b). For at 

få mest muligt ud af sin økonomi, er det vigtigt at have visioner for sit fremtidige liv for at vide, 

hvad man gerne vil opnå og at kunne lægge en plan for, hvordan man når dertil, (Nebelong, 2000). 

Måske er kvinder for gode til at overbevise sig selv om, at de ikke har forstand på økonomi, selvom 

de godt ved, at der er en række forhold i forbindelse med familiens økonomi – ud over den mere 

kortsigtede håndtering af husholdningsbudget og indkøb af diverse daglige fornødenheder – som er 

vigtige at holde sig for øje, (Davidsen, 2009). 

3.4.4.1 Penge er tabu 

En del af problematikken kan muligvis relateres til, at det for mange kvinder er tabu at tale om 

penge, om hvad man tjener i løn, hvor meget man har sparet op, og hvordan man disponerer sin 

økonomi. Hvor mange vil mene, at man skal lede længe for at finde de hellige køer i forhold til de 

emner, kvinder taler med hinanden om, er netop økonomi i ganske vid udstrækning tabubelagt, 

(Dine Penge.dk, 2010). En netop gennemført undersøgelse af ATP med titlen ”Hvor meget mand er 

du”, (ATP, 2010a), som havde til formål at gøre kvinder mere opmærksomme på og engagerede i 

deres pensionsforhold, viste, at langt de fleste kvinder kun taler med deres mænd om deres 

økonomiske forhold. Netop det forhold, at kvinder tilsyneladende undlader at diskuterer deres 

økonomiske forhold med hinanden, forsøger ATP i øjeblikket at gøre op med i en opfølgende 

kampagne, ”Gæt, hvad kvinder aldrig taler om”, (ATP, 2010b). 

Som nævnt ovenfor falder økonomi (og herunder pension) muligvis uden for den sociale norm for, 

hvad der er acceptabelt at tale om. Måske er den netop udtalt f.eks. i et land som Danmark på 

baggrund af den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på mhp. at fordele ressourcerne. 
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Derfor anses det muligvis ikke for at være god tone at tale om sin økonomi. Har man lidt, vil den 

man taler med, og som måske har mere, føle sig intimideret, og omvendt klager man sin nød til én, 

der er dårligere stillet end én selv, har det heller ikke umiddelbart været en vellykket samtale. Da 

kvinder muligvis er mere socialt orienterede end mænd, (Eckel og Grossman, 2008), er de måske 

mere tilbøjelige til ikke at ville udsætte sig selv eller andre for at blive bragt i forlegenhed ved at 

tage et emne som økonomi op, fordi det bliver betragtet som værende meget personligt. 

At det samtidig har en vis indflydelse, at kvinder generelt synes, at økonomi er et kedeligt emne, 

spiller naturligvis også en rolle, (Dine Penge.dk, 2010). Ikke desto mindre er det vigtigt, at kvinder 

ikke kun tager sig af husholdningsbudgettet, men også tager ansvar i forhold til de mere langsigtede 

økonomiske forhold, også af hensyn til at være gode rollemodeller for deres døtre, (Davidsen, 

2009). 

Betragtes de gældende samfundsnormer må det derfor forventes at være en længere proces, at få 

ændret det eksisterende billede af økonomi som noget personligt og ukrænkeligt. Et mere 

pragmatisk syn på dette, og en opfattelse af, at det i bund og grund mest af alt handler om at kunne 

lære af hinanden – og af hinandens fejl ikke mindst, kunne imidlertid forventes at indvirke positivt i 

sammenhængen. 

Samtidig er vi på en gang meget fascinerede af penge, og de muligheder de kan give os, og 

blufærdige og ambivalente, når talen falder på emnet. Penge er i vid udstrækning en måde at vinde 

anerkendelse og respekt på i vores samfund, (om vi bryder os om det eller ej), fordi man derved har 

mulighed at vise, at man generelt har ret godt styr på det og kan leve op til idealbilledet af, hvad 

man skal eje og have råd til at købe, (Davidsen, 2008). Det interessante er dog, at vi samtidig bruger 

en lang række talemåder, der signalerer, at der er noget ved penge, der ikke er helt fint. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i de metaforer vi bruger om penge – som i en række tilfælde 

kombinerer penge med en vis legemsdel, som man f.eks. kan have ”fuld af penge” eller som man 

kan ”gå på”, hvis det modsatte er tilfældet, (Nebelong, 2000). Alternativt kan man ”have penge som 

skidt” eller være ”fattig som en kirkerotte”. 

Dette medvirker til at skabe afstand til vores omgang med og forståelse for penge og økonomi, og 

det betyder, at kvinder går glip af megen gensidig læring ved ikke at tage emnet op, og diskutere de 

problemer, der er forbundet med penge og administration af dem, (Davidsen, 2009). Der kan være 

mange gode grunde til at vende sine overvejelser og spørgsmål med andre end sin ægtefælle, bl.a. 
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fordi man så er bedre klædt på til at håndtere situationer, hvor man ikke kan bruge sin 

mand/kæreste/samlever. Samtidig er det som udgangspunkt en stor fordel for alle parter, at have 

taget en åben og ærlig snak, mens alt endnu ånder ro og fred, om, hvad man vil gøre, hvis man 

f.eks. en dag bliver skilt, (Davidsen, 2009). 

For de fleste er det ikke umiddelbart en let samtale at tage hul på, for man har jo netop lovet 

hinanden, at det aldrig vil ske, men ikke desto mindre er det en vigtigt at få emnet vendt, især hvis 

den ene af parterne står betydeligt dårligere end den anden i en sådan situation. 

Ifølge Mette-Marie Davidsen, forfatter og foredragsholder, er danske kvinder dårligere end deres 

europæiske medsøstre til at tænke langsigtet. Hun mener ligeledes ”at danske kvinder har en 

forældet og rørende opfattelse af, at man ikke besudler sit kærlighedsliv med triviel og kynisk snak 

om penge”, og at det er de færreste, der over middagsbordet starter med ”elskede Søren, nu skal du 

høre, jeg har tænkt på, at jeg gerne vil have særeje på overskuddet fra min virksomhed, for du har jo 

en stor studiegæld, og tænk, hvis vi nu gik fra hinanden”. Velbekomme vil de fleste nok tænke. 

Tanken om og angsten for at det kan skabe varige men, en dårlig stemning, og generel mistro til 

den, der bringer emnet op, er nærliggende. Men det er ikke kun i forbindelse med skilsmisse, det 

kan gå galt. Også situationer som f.eks. dødsfald kan få alvorlige konsekvenser, og derfor er det 

vigtig, at få talt om tingene i tide, selvom det måske godt kan være en samtale, der skal tages et 

både godt og langt tilløb til. 

3.4.4.2 Regler ved skilsmisse 

Pr. 1.1.2007 blev regler for deling af pension ved skilsmisse ændret, så hver part ved skilsmisse 

tager egen opsparing med sig, også i tilfælde, hvor parterne i øvrigt har fælleseje. Overordnet er 

baggrunden for denne lovændring bl.a. den høje erhvervsfrekvens blandt både mænd og kvinder 

(80% for mænds vedkommende og 74% for kvinders vedkommende i 2008) (Ministeriet for 

Ligestilling, 2006) samt en konsekvens af arbejdsmarkedspensionernes store udbredelse (Nørgaard, 

2007). 

Antallet af indgåede ægteskaber i Danmark var i 2008 ca. 37.300 – samme år blev ca. 14.700 par 

skilt. Af de ægteskaber, der blev indgået i 1980, var 47% blevet skilt, inden de kunne fejre 

sølvbryllup (DST, 2009). Med dette som udgangspunkt er det måske en ekstra overvejelse værd, om 

det er lige lovligt risikobetonet alene at læne sig op ad en forventning om, at man skal dele sin 
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alderdom - og samlede pensionsopsparing - med sin ægtefælle. En ægtepagt kan hjælpe et stykke ad 

vejen, men efterhånden som reglerne ændres, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man 

udformer en evt. ægtepagt, da ikke alle pensionsformer kan indgå i en sådan (dette gælder bl.a. for 

løbende livsvarige udbetalinger, da disse i sagens natur ikke kan opgøres i forbindelse med skiftet 

ved skilsmisse), (Nørgaard, 2007).  

Såfremt pensionsopsparingerne anses som rimelige (Nørgaard, 2007)), vil de således hver især følge 

opspareren, hvis ægteskabet opløses. I visse tilfælde vil pensionerne dog ikke blive anset som 

rimelige. Dette kan f.eks. blive aktuelt i situationer, hvor manden har haft sin karriere i 

erhvervslivet, kvinden sin i hjemmet, og der derfor er en væsentlig forskel i de to opsparinger. 

Denne regel vil dog som udgangspunkt først kunne komme i anvendelse, hvis ægteskabet har varet i 

mindst 15 år. Da den gennemsnitlige varighed af ægteskaber, som ender i skilsmisse, er 12 år (DST, 

2009), vil rimelighedskompensationen for mange kvinders vedkommende ikke blive aktuel. Heller 

ikke selvom det måske netop er de 12 år, hvor børnene har været små, og kvinden derfor har 

arbejdet mindre og sparet tilsvarende mindre op, i en aldersmæssig meget vigtig periode i forhold til 

opsparing til pension.  

Kvinder kan derfor komme til at opleve en lavere levestandard som pensionister dels pga. af en 

mindre opsparing begrundet i de tidligere nævnte arbejdsmarkedsrelaterede forhold, dels fordi 

kvinder generelt bliver ældre end mænd (gennemsnitlig levetid for kvinder er 80 år, mens den er 76 

år for mænd (Ministeriet for Ligestilling, 2006). 

4. Delkonklusion 1 

Den forudgående, indledende analyse har taget udgangspunkt i at undersøge en række strukturelt, 

socialt/kulturelt og biologisk betingede forhold som i større eller mindre grad har betydning for 

kvinders opsparing til pension. 

Ud over de konkrete forhold i relation til arbejdsmarkedet (løngab, barsel, nedsat tid og 

kønsopdeling i forhold til brancher), er der desuden nogle lidt mindre håndgribelige forhold, som 

umiddelbart ser ud til at spille ind. I helt generelle vendinger ses blandt kvinder en lav grad af 

involvering i pension/manglende interesse for emnet, en høj grad af opfattet kompleksitet og en 

tendens til at ville undgå konkurrencebetonet og risikovillig adfærd i forbindelse med opsparing til 

pension.  
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Blandt de adspurgte udbydere var der generelt enighed om, at der er et stort behov for at kvinder i 

højere grad involverer sig i deres pensionsopsparinger, hvis de eksisterende uligheder skal 

udjævnes.   

I forlængelse af dette gennemføres i det efterfølgende en analyse på individniveau af, hvordan 

kvinder agerer i forhold til at involvere sig i deres pensionsopsparing. 

5. Baggrund for valg af teori og metode 

Med udgangspunkt i den foregående del af opgaven analyseres kvinders individuelle adfærd i 

forhold til involvering i pensionsopsparing. Den teoretiske og metodiske tilgang til opgaven er valgt 

ud fra et ønske om at identificere områder, der er væsentlige i forhold til at bidrage til at besvare de 

stillede research questions. Den teoretiske ramme skal således medvirke til at identificere 

problemstillinger og/eller områder, hvor det er relevant at gå ind at påvirke med henblik på at 

forbedre kvinders pensionsmæssige forhold.  

Indledningsvist blev der på den baggrund gennemført 11 individuelle dybdeinterviews (9 kvinder 

og 2 mænd, i alderen 23-50 år) samt to fokusgruppe interviews (hhv. ét hvor 3 kvinder og 1 mand i 

alderen 30-52 år deltog og ét, hvor 4 kvinder, i alderen 35-45 år deltog). Spørgeramme og referat af 

de gennemførte interviews findes i bilag 8. De kvalitative interviews blev gennemført med henblik 

på at konkretisere de overordnede problemstillinger i forhold til emnet. På baggrund af dette kunne 

efterfølgende fastlægges teori og analysemetode til belysning af emnet. 

5.1 Resultater af den indledende, kvalitative analyse  

Som et gennemgående træk blev pensionsopsparing opfattet som en kilde til dårlig samvittighed. 

Samtidig blev pensionsforhold generelt betegnet som uoverskuelige, uinteressante og 

uvedkommende blandt respondenterne. Der kunne ikke spores nogen sammenhæng mellem 

interesse og stigende alder, som det ses i andre undersøgelser, (F&P, 2009). Der var i langt de fleste 

tilfælde en tydelig tendens til negativt ladede holdninger og overvisninger om, at pension er et svært 

og komplekst emne. 
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Desuden var det svært for mange af de adspurgte umiddelbart at vurdere, hvilke behov de forventer 

at have, når de ikke er på arbejdsmarkedet længere. I forlængelse deraf var de således også usikre 

på, om de vil have sparet tilstrækkeligt op, da forventningen grundlæggende er udgangspunktet for 

at få en pensionsopsparing korrekt sat sammen. Dette stemmer overens med resultaterne af en 

analyse foretaget tidligere på året af PFA Pension (PFA Pension, 2010). 

Ligeledes var der en tendens til, at omgivelsernes holdninger til pensionsforhold ikke havde nogen 

markant betydning hverken i forhold til de primære referencegrupper (familie, venner og kolleger) 

eller de sekundære (eksperter og rådgivere/udbydere af pensionsopsparing m.v.). 

Specielt i forhold til rådgivning fra pensionsudbyderne var mange kritiske, og gav udtryk for en lav 

grad af tillid til, at det var deres interesser som kunder, der blev varetaget, frem for 

pensionsselskabets/rådgiverens egne. Som en af respondenterne udtrykte det; ” Jeg er blevet ringet 

op nogle gange, men jeg har bare overhovedet ikke tiltro til, at de mennesker vil mit bedste. De er 

for nærgående, og jeg siger stort set altid, at jeg ikke er interesseret, hvis de ringer”. Meningerne var 

dog delte i den sammenhæng, da nogle mente, at de ville få gjort mere ved deres pension, hvis der 

kom en rådgiver hjem til dem, eller hvis de blev kontaktet jævnligt på anden vis. 

5.2 Fokusgruppe Interviews 

Det var tilsyneladende ikke problematisk eller grænseoverskridende at tale om pension i grupperne, 

(jf. afs. 3.4.4.1). Der var en åben dialog, hvor alle deltagere bidrog. Under begge fokusgruppe 

interviews opstod desuden en form for fællesskabsfølelse, fordi alle mente, at det var et komplekst 

og kedeligt område som de ikke følte, de vidst ret meget om. Dette medvirkede til at gøre dialogen 

meget ærlig. 

Samtlige medvirkende havde en pensionsopsparing, selvom den for fleres vedkommende var sat i 

bero i øjeblikket. En af udtalelserne i den forbindelse var: ”Det (pension) er bare for kedeligt. Jeg 

har besluttet at holde en pause med min indbetaling, da jeg synes, at det er nu, hvor vi er i midten af 

det hele og børnene er små, vi har brug for pengene”. 

Det var de færreste, der vidste, hvilken form for pension de havde, hvor stort et beløb, der var på 

deres pension i øjeblikket, og hvor den var anbragt. Ofte var det ægtefællen (eller en 

pensionsrådgiver), der tog sig af pensionen. I nogle tilfælde indgik det som en del af 

arbejdsdelingen i hjemmet, at manden stod for den del af arbejdet, som en af respondenterne sagde; 
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”Det er min mand, der tager sig af al økonomi med undtagelse af de daglige indkøb. Det er mest 

mig, men vi taler om, hvor mange penge vi bruger, og hvad vi helst vil holde vores månedlige 

budget på. Ellers er der jo ikke lige råd til rejser, og det vi ellers gerne vil”. 

På spørgsmålet om, hvad der skulle til for at de ville interessere sig mere for deres pension, var det 

overordnede synspunkt, at det for det første skulle være lettere at forstå oversigter mv. fra 

pensionsselskaberne. En udtrykte det som; ”Det skulle være på børnebogsniveau, og noget med at 

bruge grafik til at tegne og fortælle” – og en anden; ”I den form, jeg har modtaget materialer fra mit 

pensionsselskab, synes jeg, at det virker meget uvedkommende. Det er simpelthen for 

uoverskueligt, og jeg mangler lidt den menneskelige parameter”.  

I forhold til omgivelsernes forventninger var det de færreste, der mente, at dette havde nogen 

indflydelse på, hvordan de håndterede deres pensionsopsparing. En af kommentarerne var i den 

forbindelse; ”Jeg tænker lidt, at alle andre sikkert har en pensionsopsparing, men ikke engang det, 

kan få mig til at blive mere engageret”.  

Meningerne var delte mht. om man ønskede at blive kontaktet af sit pensionsselskab. Nogle mente, 

at det ville være en god idé enten at blive ringet op, eller at der kom en rådgiver hjem til dem, mens 

andre var ret skeptiske over for rådgiverne og deres hensigter. 

De fleste mente ikke, at det ville gøre pension mere nærværende for dem, hvis de kunne tage nogle 

penge ud til køb af fast ejendom eller lignende i løbet af opsparingsperioden. I stedet ville det blot 

betyde, at de kunne komme til at bruge pengene, og ikke have nogen opsparing, den dag de havde 

brug for dem. Som en af deltagerne fortalte; ” Jeg havde oprindeligt en pension, men da det på et 

tidspunkt blev muligt at tage den ud, gjorde jeg det, og købte mig en bil. Jeg sparer ikke op på 

nuværende tidspunkt”. 

 Til gengæld mente nogle af de deltagende, at det kunne være en fordel, hvis hele deres økonomi 

(pensioner, forsikringer, bank og realkreditlån etc.), var samlet, så de kunne få det fulde overblik. 

Samtidig var der flere, der mente, at det ville give god mening for dem at opfatte pension som en 

forsikring, og lægge den sammen med de øvrige forsikringer, som en af deltagerne udtrykte det; ”Ja 

det kunne jeg godt se for mig som en løsning. Det ville være lettere at bevare et overblik, og give 

bedre mening, hvis man tænkte på det som en forsikring (mod alderdom)”.  
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De fleste forventede samme eller en højere levestandard, når de blev pensionerede. Flere regnede 

med at have færre faste udgifter og ad den vej flere penge til rådighed. Stort set ingen af de 

adspurgte havde benyttet de eksisterende informations sites, og de kendte heller ikke til dem. 

5.3 Individuelle interviews 

Med få undtagelser havde alle de interviewede en pensionsopsparing. Det var dog de færreste, der 

vidste, hvilken form for pension de havde og i nogle tilfælde, hvor de sparer op. 

Stort set alle de adspurgte tog sig selv af deres pensionsforhold, dog med god hjælp fra 

pensionsrådgivere og/eller familie (primært samlever/ægtefælle). De fleste brugte et sted mellem 15 

og 30 minutter årligt på deres pension, forbandt pension med noget kedeligt, men mente samtidig, at 

det var relevant. En af respondenterne kommenterede det med følgende; ”Jeg synes selvfølgelig, at 

det er vigtigt. Jeg arbejdede i tøjbranchen en overgang, hvor jeg kæmpede for, at der skulle indføres 

en pensionsordning for alle ansatte. Størstedelen er jo kvinder, og den branche er jo ikke ligefrem 

den, man tjener allermest i som menig medarbejder. Men jeg må sige, at jeg virkelig måtte kæmpe 

ikke kun med ledelsen – men også med pigerne (de ansatte) -, for de ville ikke bruge penge på at 

spare op til pension, selvom jeg forsøgte at forklare dem fordelene ved det”.  

Mange havde svært ved at forstå det materiale, de fik fra pensionsselskaberne, som det blev 

formuleret; ”Jeg synes ikke, at pensionsselskaberne gør nok for at sikre, at kunderne kan læse de 

materialer, de modtager, og derfor bliver det for uoverskueligt, og noget man nærmest ikke kan tage 

sig sammen til at tage sig af. Pensionspapirer er virkelig volapyk”. 

Det var de færreste, der mente at deres primære omgivelser påvirkede dem i relation til 

pensionsopsparing. Det var i langt de fleste tilfælde de sekundære omgivelser i form af 

pensionsrådgiver i stedet. 

De fleste ville gerne være bedre inde i deres pensionsforhold, men netop pga. at de havde svært at 

læse informationen fra pensionsselskaberne blev det ikke til så meget. Til det kom, at mange syntes, 

at det måske ikke var det mest spændende i verden at bruge tid på. 

Mht. svaret på, hvad der skulle til for at øge deres involvering i pensionsopsparing svarede de fleste, 

at det nok blev svært – en svarede således; ” Informationsmængden skulle begrænses først og 

fremmest, og så tror jeg, at hvis der var nogen, der kom og viste mig en beregning på, hvor meget 
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jeg kunne tjene/undgå at tabe, ved selv at engagere mig, kunne det måske være med til at ændre det 

en lille smule”. Eller som en anden formulerede det; ”Jeg har umiddelbart svært ved at forestille 

mig, at jeg nogensinde kommer til at synes, at det er spændende. Måske hvis jeg blev tvunget til 

selv at skulle investere, og jeg ikke længere var i en pensionskasse”. 

De fleste forventede en levestandard på niveau med deres nuværende, og gerne højere, som én af de 

adspurgte svarede; ”Jeg vil gerne være rig, når jeg ikke skal arbejde mere. Det er jo der, vi for alvor 

har tid, og man er jo ikke gammel, når man er 60 – vel?” 

På spørgsmålet om, hvorvidt de havde tillid til deres pensionsselskab svarede de fleste, at det havde 

de. Samtidig lå der generelt en god del selverkendelse i, at deres viden heller ikke gav dem så 

mange andre muligheder - som det blev sagt; ” Tjaa, det har jeg i hvert tilfælde valgt at have lige 

nu”.  

5.4 Konklusion - kvalitativ analyse 

På baggrund af den indledende kvalitative analyse kunne det overordnet konkluderes, at der i 

forbindelse med pensionsopsparing er tale om et komplekst produkt med en meget lav grad af 

forbrugerinvolvering.  

Det koster penge her og nu (uden at man rigtig føler, man får noget for dem), det er tidskrævende, 

svært at overskue og forbundet med et langt tidsperspektiv, som gør det abstrakt at forholde sig til.  

Samtidig er pensionsindbetaling ikke i nævneværdig grad imageskabende (til forskel fra f.eks. en 

bil, et fladskærms-TV eller den rigtig boligindretning), i forhold til omverdenen og de 

referencegrupper, man sammenligner sig med, (Wright, 2006). 

Som det fremgik nærede mange en vis skepsis overfor rådgivernes troværdighed, ligesom mange 

tvivlede på, om de ville få det, de var blevet stillet i udsigt den dag pensionen skulle udbetales.  

Pension virker meget abstrakt, og når det samtidig er svært ved at forstå det materialet fra 

pensionsselskaberne, bliver det mindre vedkommende for de fleste. 

Nogle udtrykte desuden, at de mange ubekendte faktorer som f.eks., finansielle kriser, usikkerhed 

mht. afkast af de foretagne investeringer, lovændringer i forhold til beskatning i forbindelse med 

ind- og udbetaling af pension (et eksempel på dette er den netop indførte særskat, som konsekvens 
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af den lavere topskat), (Dine Penge.dk, Dengsøe, 2010) var med til at mindske involveringen i 

emnet.  

Det kan således være svært at skabe (og ikke mindst bevare) pensionsentusiasme i kvindernes 

bevidsthed. Der skulle som udgangspunkt noget til at mobilisere såvel den følelses- som den 

fornuftsmæssige involvering. I bedste fald blev der rutinemæssigt indbetalt til en obligatorisk 

arbejdsmarkedspension eller lign. Ifølge Wright (2006), kan der i sådanne situationer tales om 

enkeltstående tilfælde af høj involvering, når der er tale om ”one-off expensive products”, som 

f.eks. i forbindelse med at pensionen tegnes. 

5.5 Teoretisk udgangspunkt 

På baggrund af den kvalitative analyse blev en række relevante problemstillinger i relation til 

kvinders og (som kontrolgruppe) mænds involvering i pensionsopsparing identificeret. Ikke mindst 

var det tydeligt, at holdningen (attituden) til at involvere sig i sin pension generelt lå et sted mellem 

neutral/uengageret og negativ (mistillid til pensionsrådgivere, den langsigtede værdi af opsparingen 

etc.). Som udgangspunkt virker det derfor relevant at undersøge baggrunden for, hvorfor attituden 

generelt er så uengageret/negativ i forhold til pensionsopsparing. 

Blandt en række forfattere, bl.a. Ajzen og Fishbein, er der enighed om, at attituder består af følelser, 

overbevisninger og måder at agere på, i forhold til problemstillinger, begivenheder, andre 

mennesker, materielle ting etc., (Wright, 2006). Viden om hvordan disse elementer spiller sammen, 

når forbrugerne danner deres attitude til involvering i pensionsopsparing, er afgørende i relation til 

at forsøge at ændre disse i positiv retning.  

Den enkeltes holdninger (attituder) er ikke givet på forhånd. De dannes gennem livet, gennem 

erfaringer, oplevelser og tilegnet viden, som bliver grundlagt bl.a. gennem påvirkning fra familien 

under opvæksten, gennem skolegang/uddannelse, og via påvirkninger fra samfundet og den 

eksisterende kultur. Holdninger bliver generelt stærkere med alderen – specielt de, der dannes 

tidligt i livet, (Wright, 2006). Graden af negative holdninger til pensionsopsparing vil således være 

afhængig af den enkeltes erfaringer, kompetencer, etc. 
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5.6 Ændring af holdninger til involvering i pension  

Som udgangspunkt er det lettere at ændre overbevisninger (f.eks. pension er kedeligt) end de dybere 

liggende meninger (f.eks. det er vigtigere for mig at bruge pengene nu, end at spare op), (Wright, 

2006). Det skyldes at sidstnævnte er tættere relateret til forbrugerens værdier (abstrakte guidelines, 

vi bruger som referenceramme for vores tanker og handlinger). Jo dybere forankret værdier og  

holdningerne er og jo højere grad af involvering i emnet, desto sværere de alt andet lige at ændre.  

I den gennemførte kvalitative undersøgelse havde mange af de adspurgte kvinder en stærk holdning 

til, at pension er meget komplekst og svært at have med at gøre, mens involveringen generelt var 

lav. Der ligger derfor en stor udfordring i at få vendt holdningen, f.eks. gennem personlig 

rådgivning, ved at gøre det lettere for kvinden selv at gå ind og beregne sin pensionsformue (f.eks. 

via PensionsInfo.dk), ved at opfodre kvinder til at tale med hinanden om deres pensionsforhold 

(ATP 2010) og lign. tiltag. På denne måde forsøges dels at ændre holdningen, dels at skabe en 

højere grad af involvering som resultat af en øget viden. 

I forhold til pensionsprodukter oplevede mange af de adspurgte en høj grad af usikkerhed på 

baggrund af den oplevede kompleksitet. En ændring blandt kvinderne mod en mere positiv attitude 

kunne i den sammenhæng skabes ved at forsøge at begrænse usikkerheden (mindske 

kompleksiteten) ved at skabe overblik over de forhold, der skal tages stilling til. Se tiltag fra F&P, 

afs. 2.2.2.  

Eksempler på, hvordan dette kan anvendes i praksis er Nordeas annoncer, ses vedlagt i bilag 3. 

Annoncerne er fra hhv. Berlingske Nyhedsmagasin (1) og Alt for Damerne (2). De fokuserer begge 

på kvinder, men der er forskel på, hvordan budskabet formidles. Tilgangen i annonce 1 er, at 

forsøge at aktivere læsernes værdisystem, (f.eks. opsparing til pension, investering i naturen er en 

ansvarlig handling, det medvirker til at give mig et godt image blandt mine venner og øvrige 

referencegrupper). Investeringen bidrager (ud over økonomisk til pensionen) til kvindens 

selvopfattelse og i forhold til hendes sociale position, (jf. means-end-chain teorien, (Gutman, 

1982)). Samtidig er annoncens hovedperson receptionist, hvilket signalerer at pension, og 

investering af pensionsmidler, er for alle, ikke kun højt lønnede og – placerede medarbejdere. 

Annonce 2 er mere direkte fokuseret og har en kognitiv tilgang, idet den formidler et klart budskab, 

sorterer irrelevant information fra og giver forbrugeren information, der skal reducere usikkerheden. 
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Der er ikke meget overladt til fantasien, idet annoncen afbilleder kvinden i en yngre og ældre 

udgave. Det er dog gjort, så hun stadig ser attraktiv og levende ud i den lidt ældre udgave. På den 

måde imødegås forbrugerens følelse af, at pension er lig alderdom, som ikke er rar at tænke på. 

Annoncen adresserer og anerkende samtidig forbrugerens overbevisning om, at pension er kedeligt, 

ved at skrive ”gab” i overskriften. Desuden er der en direkte henvisning til, hvordan man kan 

kontakte Nordea og ”nå sine pensionsmål”. 

Ud over at påvirke gennem værdisystemer og information/viden,  kan attitudeændringer fremmes 

gennem at bruge nyttefunktionen, som indgangsvinkel (f.eks. privat sygdomsforsikring i 

sammenhæng med pension) eller ved at anerkende at forbrugeren beskytter sit ego og ikke ønsker at 

falde igennem i forhold til sine omgivelser (anerkende at pension er svært, og hjælpe med at skabe 

kompetencer så forbrugeren bedre kan håndtere risiko og usikkerhed i forbindelse med pension). 

På baggrund af den indledende kvalitative analyse og teoretiske overvejelser i forlængelse heraf, 

tages således udgangspunkt i en value – attitude – behavior model til belysning af relevante 

problemstillinger i relation til kvinder og deres pensionsopsparing. Som nævnt ovenfor er teorien 

valgt ud fra et ønske om at analysere hvilke værdier, holdninger, overbevisninger og følelser og 

handlinger, der ligger bag den generelt negative attitude og den begrænsede involvering i 

pensionsopsparing.  

6. Teoretisk model 

Som udgangspunkt for dette anvendes Theory of Planned Behavior (TPB), (Ajzen, 1991). Denne 

teori er valgt, fordi den undersøger sammenhængen mellem holdninger, normer og opfattet viden og 

intentionen om at foretage en given handling. I opgaven kædes TPB desuden sammen en 

undersøgelse af de bagvedliggende individuelle værdier, da en undersøgelse af dette ikke 

umiddelbart indgår i den teoretiske ramme.  

Ifølge Grunert (1991), kan værdier beskrives som ”den enkeltes grundlæggende livsopfattelse, som 

påvirker individets/forbrugerens præferencer og adfærd”. I denne opgave er valgt at tage 

udgangspunkt i dette (omend værdiers vigtighed og relevans i forhold til adfærd og psykologi 

diskuteres), jf. bl.a (Homer og Kahle, 1988).  
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Værdier påvirker beslutninger og adfærd såvel i individuel som i gruppe-sammenhæng. Der skal 

derfor skelnes mellem personlige og sociale værdier, (Schwartz og Sagiv 1995). Mens TPB implicit 

behandler den gruppeorienterede værditilgang gennem måling af den subjektivt opfattede norm 

(normative beliefs), bliver der ikke umiddelbart taget stilling til de individuelle værdier, 

(Hansen,2008), figur 6. 

Afslutningsvis undersøgtes i hvor høj grad, der var overensstemmelse mellem det forbrugerne rent 

faktisk vidste om pensionsopsparing (Objective Knowlegde) sammenholdt med det, de troede, de 

vidste om pension (Subjective Knowlegde), i.e. Knowlegde Calibration, (KC) {{21 Alba,Joseph 

2000}}, samt hvorvidt/ hvilken indflydelse denne har på de ovenfor nævnte områder.    

 
Figur 6: Analysemodel  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af TBP og Schwartz Value Theory 
 
TpB 

TpB tager udgangspunkt i, at det er forbrugerens intention om at udføre en given handling, og 

altså i mindre grad forbrugerens holdning til selve produktet/serviceydelsen, der er bestemmende 

for adfærden, (Fishbein og Ajzen,1975). Forbrugerens intention om at gennemføre handlingen (her 

at involvere sig i pensionsopsparing) er påvirket af holdningen (Attituden) til at involvere sig i sin 

pensionsopsparing, de subjektive normer (SN) omgivelserne bidrager med i forhold til 

pensionsopsparing, og forbrugerens opfattelse af egne kompetencer på området (PBC).”Intentionen 

om involvering i pension” formuleres som ”involvering i pension” i det efterfølgende af hensyn til 

læsevenligheden. 
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Den overordnede målsætning med anvendelsen af TpB er således, at identificere fokusområder, som 

er relevante mhp. at øge kvinders involvering i pensionsopsparing.  

6.1 Pensionsopsparing og Theory of Planned Behavior   

Ifølge Fishbein og Ajzen, (1975), dannes hhv. Attituden, SN og PBC på baggrund af individuelle 

overbevisninger, i.e. Behavioral Beliefs, Normative Beliefs og Control Beliefs, her i relation til 

pensionsopsparing som uddybet nedenfor.  

1.     Behavioral Beliefs  
  Overbevisning om forventet resultat af involvering i pension (positivt/negativt).  
   
  Attitude til involvering i pensionsopsparing  
  Dannes på baggrund af ovenfor nævnte overbevisning mht. pensionsopsparing. Hvilken 
  holdninger har man til pensionsforhold og opsparing til pension? Er de overvejende  
  positive eller negative og hvilke følelser forbinder man med opsparing til pension? Hvor 
  involveret er man i sin pensionsopsparing? 
 
2.       Normative Beliefs  
 Overbevisningen om de normbaserede forventninger (fra samfundet, de primære og 
 sekundære referencegrupper).  
  
 Subjektiv opfattelse af normen for at involvere sig i sin pensionsopsparing  
 Ud fra overbevisninger om de gældende normer på pensionsområdet vil den subjektive 
 norm blive dannet. Hvilke sociale normer gælder på pensionsområdet? Er det socialt 
 accepteret ikke at spare op – er det socialt accepteret at spare op og at involvere sig i sine 
 pensionsforhold? – Hvor motiveret er man for at leve op til de normer, man mener 
 findes på området henholdsvis i de primære omgivelser (blandt familie, venner og 
 kolleger) og de sekundære (samfundet, eksperter (f.eks. uvildige rådgivere samt udbyderne 
 af pensionsordninger)) i forhold til opsparing/manglende opsparing til pension?                            
 
3.  Control Beliefs 
 Overbevisning om, hvorvidt om man besidder de evner og kvalifikationer, der skal til for at 
 kunne håndtere sin opsparing til pension på fornuftig vis.  
   
  Perceived Behavioral Control, opfattede kompetencer i forhold til at involvere sig 
 Opfattelsen af i hvor høj grad man føler sig kompetent i forhold til at etablere/vedligeholde 
 sin pension dannes på baggrund af overbevisninger om egne kompetencer. 
 Mener man, at man har den nødvendige viden? Ved man hvilke informationer, man har 
 brug for, mhp. at øge sine kompetencer, og ved man om, og hvor man kan få dem?  Føler 
 man tillid til den information, man får fra, experterne, samfundet m.v.? Har man overblik 
 over det materiale, man modtager fra sit pensionsselskab, og kan man agere ud fra denne 
 information?  



 

44 

 

 
De nævnte grundlæggende overbevisninger (Beliefs) og de tilknyttede holdninger (Attitude, SN og 

PBC) er betydende for intentionen  –  positiv eller negativ  –  om at ville involvere sig i sin pension 

(BI).  

6.2 Værdier og Theory of Planned Behavior 

6.2.1 Værdier og Attitude 

Vores personlige værdier, vil have indflydelse på styrken af vores holdning til pension. Er det 

vigtigt at leve livet her og nu i stedet for at spare op til pension, er det vigtigt at leve op til de 

gældende normer på området, eller er det vigtigere at gøre tingene, som man selv vil etc.  

Opsparing til pension er en langsigtet investering, som kræver at man tager stilling til, hvordan man 

ønsker at prioritere i sit liv. Pensionsovervejelser vil derfor som udgangspunkt være forbundet med 

et højt abstraktionsniveau, hvorfor det må forventes, at de bagvedliggende værdier får en markant 

indflydelse på adfærden. Værdier er generelt af blivende karakter, hvilket set i relation til 

pensionsopsparing (som er en langsigtet investering), må forventes at have betydning for, om og i 

hvilken udstrækning man vælger at spare op til pension. 

Baggrunden for at medtage værdier i denne opgave er derfor en antagelse om, at der bag 

attitudedannelse ligger et sæt individuelle værdier, som er afgørende for den enkeltes intention om 

opsparing til pension (BI), ( Schwartz og Sagiv, 1995). 

6.2.2 Teoretiske tilgange til analyse af værdier 

I det efterfølgende vurderes nogle mulige teoretiske værdi-modeller mht. relevans i forhold til 

pensionsopsparing og de forudsætninger og betingelser, der ligger i en opgave som denne.   

Overordnet findes ingen entydig definition af værdier og deres rolle i beslutningsprocessen. En 

definition er ifølge Rokeach, (1973), at værdier er kendetegnet ved ”at være blivende 

overbevisninger om at en specifik adfærd eller oplevet tilstand er personligt eller socialt at 

foretrække frem for en modsat eller anderledes adfærd eller tilstand”. Et alternativ til denne er at 

værdier kan defineres som ”situationsbestemte målsætninger, som varierer i vigtighed, og som 

virker som en gennemgående rettesnor for en person eller en gruppe, afhængigt af det overordnede 

mål med handlingen (f.eks. sikkerhed, opnåelse af resultater etc. (Prince-Gibson, Schwartz, 1998). 
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Værdier vil være bestemmende for, hvad der lægges vægt på i relation til pensionsopsparing for den 

enkelte – hvad vil man gerne opnå med sin pension, hvor meget man vil involverer sig, vil man selv 

investere etc.  

Viden om individets værdier er relevante i forhold til at få kendskab til og forståelse for personens 

præferencer og ønsker. Er det en person, der vægter sikkerhed højt, er det sandsynligvis en god idé 

at slå på, at man skal spare nok op til sin alderdom. Er der  i stedet tale om en person, der vægter 

frihed højt, kan dette indgå i kommunikationen ved at fokusere på, at frihed til at gøre det, man har 

lyst til hele livet igennem, muligvis kræver nogle pensionsmæssige overvejelser. Værdier er både 

orienteret indad mod individet (egen holdning til pension), mod gruppen (hvad gør andre, hvad er 

acceptabelt i gruppesammenhæng), og udad rettet mod omgivelserne (hvilke normer ligger i 

samfundet) og en kombination af disse afhængigt af den aktuelle situation (Grunert og Juhl, 1995) 

6.2.2.1 Rokeach’s Value Survey 

Blandt de teoretiske tilgange til værdier er ”Rokeach’s Value Survey, (RVS)”, en af de tidligste. 

Teorien består af en rangordning af 18 hhv. terminale værdier (”ideelle livsbetingelser”) og 18 

instrumentelle værdier (”ideelle adfærdsformer”). Ifølge Rokeach (1973) vil en værdi, når den er 

blevet etableret hos den enkelte, indgå i individets værdisystem.  

I værdisystemet er de individuelle værdier indbyrdes rangordnede, så de kan anvendes effektivt 

uden at skabe indre konflikt, i forbindelse med beslutninger, hvor flere værdier har indflydelse, 

(Rokeach, 1973). I RVS rangordnes ovennævnte 36 værdikoncepter, hvorved den enkeltes 

værdisystem kan fastlægges. I relation til denne opgave er RVS fravalgt som skala, da den er 

relativt tidskrævende og omstændelig at gennemføre og derfor ikke vil er realistisk at anvende i 

denne sammenhæng.  

6.2.2.2 List of Value, LOV 

Med udgangspunkt i bl.a. RVS blev ”List of Values” (LOV),  (Homer og Kahle, 1988) udviklet, 

som et mindre omfattende og lettere tilgængeligt alternativ til fastlæggelse af individuelle værdier. 

Denne værdiskala består af ni måleparametre heraf fire internt og fem eksternt orienterede, 

(Kahle,Lynn 1986). Modellen er ofte anvendt, men har ifølge (Kamakura og Novak, 1992) en 

svaghed i forhold til at vise en entydig måling i overensstemmelse med hensigten (validitet). 
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Ligeledes kan der opstå målefejl ved blot at benytte én (den højest rangerende målte værdi), som 

det er tilfældet i LOV, hvor én specifik værdi benyttes som udgangspunkt for segmentering. 

I stedet anbefales at benytte måling af værdisystemer (Kamakura og Novak, 1992), som bygger på 

flere faktorer, og som derved alt andet lige giver en højere grad af reliabilitet. Beslutningen om ikke 

at anvende LOV er således begrundet i ovennævnte samt i den usikkerhed, der ligger i, at der måles 

på relativt få (9) målevariable, hvilket kan medføre en reduceret validitet af data. Endelig er LOV 

primært relateret til dagligdags aktiviteter (Kahle, 1986), hvor pensionsovervejelser for de fleste er 

et mere abstrakt emne, der ikke hører til den daglige rutine.  

6.2.2.3 Values and Life Style, VALS 

Analysemodellen VALSTM (Values and Life Style), blev lanceret i 1978 mhp. at skabe et 

uddybende billede af forbrugerne og deres præferencer. Formålet med analysen er at give input til 

forståelse af trends og udviklingen i forhold til markeder, økonomi, politik og forbruger 

præferencer, (SRI International, 1984). 

VALSTM, inddeler forbrugere på basis af demografi, holdninger, ønsker, behov, overbevisninger og 

personlighedstræk. På baggrund af besvarelsen af et spørgeskema inddeles respondenterne i otte 

forskellige typer/segmenter ved at kombinerer psykologiske træk med demografiske karakteristika. 

Metoden bliver dog af nogle kritiseret for ikke at være tilstrækkeligt teoretisk funderet (Vynche, 

2002). 

VALS blev fravalgt dels på grund af ovenstående, dels fordi inddeling af respondenter i otte 

kategorier alt andet lige kræver et større antal respondenter for at give mening, end denne 

undersøgelse kan danne grundlag for. 

6.2.2.4 Schwartz Value Theory 

Et alternativ til de ovenfor nævnte analysemodeller findes i Schwartz Value Theory (Schwartz 

1992), som bl.a. er udviklet på baggrund af RVS. Den overordnede teoretiske ramme for Schwartz’ 

model, bygger på fire overordnede værdidimensioner, som parvis udgør hinandens modpoler. 

Således opereres med termerne ”Conservation” modsat ”Openness to Change”, mens ”Self-

Transcendence” er modsatrettet ”Self-Enhancement” (Schwartz og Rubel, 2005).  Respondenterne 

placeres inden for de overordnede grupperinger ud fra ti underliggende motivationsområder, som 
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er: Power, Achevievement, Hedonism, Stimulation, Self-Direction, Universalism, Benevolence, 

Tradition, Conformity, Security (Prince-Gibson og Schwartz, 1998). Respondenten besvarer en 

række spørgsmål, som relaterer sig til ovennævnte områder, og den mest fremtrædende 

værdiorientering fastlægges ud fra dette. Se spørgeskema spm.49, bilag 9. 

 

Figur 7: Schwartz Value Theory 
Kilde: Grunert og Juhl, 1995 

Modellen bygger på 56 bagvedliggende værdier, som fordeler sig på de ovenfor nævnte 10 

motivationsområder (Grunert og Juhl, 1995). Tidligere resultater har vist, at det er muligt at 

anvende Schwartz’ værdiskala på baggrund af en selekteret del af de oprindelige 56 værdier. 

Kategoriseringen inden for de fire overordnede domæner kan i stedet ske på baggrund af færre, 

afklarende spørgsmål specifikt relateret til de overordnede værdiområder ”Conservation” - 

”Openness to change” - ”Self-Transcendence” - ”Self-Enhancement” (Stern, 1998), (Hansen, 2008). 

På baggrund af disse overvejelser er Schwartz værdiskala (Schwartz 1992) valgt som teoretisk 

model til værdianalysen, da modellen muliggør en kombination af en dybdegående analyse af 

værdispektret med et omfang og en opbygning, der er realistisk i relation til denne opgave.  

Værdierne relateres til ”Attitude”, som det fremgår af analysemodellen figur 6. Det undersøges om, 

og i givet fald hvilken indflydelse de individuelle værdier på attituden til pensionsopsparing.  

6.3 Værdier, kvinder og mænd 

På baggrund af resultaterne af den indledende analyse, vedrørende forskelle i mænds og kvinders 

pensionsopsparinger, er det relevant at undersøge, om der kan identificeres kønsbestemte forskelle i 

forhold til værdiorienteringen. 
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Nogle af de underliggende motivationsområder vil i forhold til vores kulturelle opfattelse og 

eksisterende samfundsnormer være mere feminint - og andre mere maskulint - orienteret.   

Det bliver f.eks. anset for at være feminint at fokusere på andres velbefindende og at værdsætte 

værdier, som er relateret til fællesskab og venskaber (Self-Trancendence). Værdier som går i 

retning af en mere magtorienteret og selvpromoverende adfærd (Self-Enhancement), bliver generelt 

opfattet som maskuline adfærdstræk, (Prince-Gibson og Schwartz, 1998). 

I forlængelse af dette er diskussionen om, hvorvidt kønsrelateret adfærd er medfødt, tillært eller en 

blanding af disse, stadig yderst relevant og aktuel, (Prince-Gibson og Schwartz, 1998). Om den 

nogensinde vil føre til enighed, kan imidlertid let give anledning til lange og akademiske 

overvejelser. Her tages derfor i stedet udgangspunkt i anerkendelsen af, at der eksisterer nogle 

samfundsmæssige, sociale normer, som er nødvendige at inddrage i en analyse af kvinder og deres 

pensionsforhold. Har man større fokus på andre, end man har på sig selv, vil det muligvis give sig 

udslag i, at man sparer mindre op til pension. Er man derimod drevet af at kunne vise omverdenen, 

at man er velhavende og magtfuld, er man muligvis samtidig interesseret i at have et solidt, 

økonomisk fundament også i pensionshenseende. 

Ved at se på henholdsvis mænd og kvinders prioritering af værdier på tværs af 44 lande, (Schwartz, 

2005) sås overordnet en tendens til at kvinder vægtede værdierne inden for den overordnede 

værdistruktur ”Self-Trancendence” højt, mens mænd favoriserer den modsat rettede værdistruktur  

”Self-Enhancement”. Ligedes prioriterede flere mænd motivationsområderne ”self-direction” og 

”stimulation”, mens der sås en mindre forskel mellem kønnene i forbindelse med værdierne 

”security”, ”tradition” og ”conformity”. Undersøgelsens resultater var opdelt på lande, og for 

Danmarks vedkommende sås signifikant forskel mellem mænd og kvinder inden for 

motivationsområderne ”Benevolence” (Self-Trancendence), ”Power” (Self-Enhancement) og 

”Tradition” (Conservation). 

Dette skal dog ikke opfattes som en universel sandhed, og andre undersøgelser har ikke kunnet vise 

signifikante forskelle mellem køn og værdiorientering, som det bl.a. var tilfældet i nedenstående 

undersøgelse (Prince-Gibson og Schwartz, 1998). Hypoteser for de respektive motivationsområder 

blev opstillet på baggrund af kulturelt betingede forhold. Således blev det forventet at ”Power” 

skulle vise den største forskel mellem mænd og kvinder med størst mandlig præference. Mandlige 

præferencer blev desuden forventet for ”Achivement”, ”Hedonism” og ”Self-direction”. Kvindelige 
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præferencer blev forventet inden for ”Benevolence”, ”Conformity” og ”Tradition” mens, der ikke 

blev forventet kønsrelaterede præferencer inden for ”Universalism” og ”Security”. I forbindelse 

med resultaterne blev undersøgt om begge køn opfattede indholdet af værdierne ens, ligesom der 

blev korrigeret for alder, uddannelse og etnisk baggrund. Resultatet viste, at der i seks ud af de otte 

opstillede hypoteser sås en tendens til, men ikke signifikant forskel. Såvel mænd som kvinder 

prioriterede, ”Security”, Universalism” og ”Benevolence” højst og angav ”Power”, ” Tradition” og 

”Stimulation” som mindst vigtige. 

Det er således svært umiddelbart at konkludere noget ud fra ovenstående resultater med hensyn til 

mænds og kvinders generelle værdigrundlag. Ikke desto mindre kan en indikation af eventuelle 

værdibaserede forskelle måske give anledning til overvejelser i forhold til, hvordan f.eks. 

information vedrørende pension målrettets bedst muligt i forhold til modtagerne. 

7. Analysemodel og opstilling af hypoteser 

Med udgangspunkt i analysemodellen figur 6 undersøges kvinders intention om at involvere sig i 

deres pensionsopsparing. Nedenfor opstilles hypoteser for sammenhænge mellem attitudedannelsen 

på baggrund af de overordnede værdidomæner (Openess to Change, Concervation, Self-

Transcendence og Self-Enhancemen). Desuden undersøges sammenhængen mellem Attitude, SN, 

PBC og intentionen om at involvere sig i sin pensionsopsparing (BI).  

Openness to change:  

Værdidomænet ”Openness to Change” (OC) er domineret af behov for afveksling, og 

motivationsfaktorerne er forandring, udfordring og spænding. Ligeledes vægtes frihed og 

uafhængighed af udefrakommende regler samt at have det sjovt. Ud fra en forventning om, at 

personer, som er drevet af dette værdigrundlag, også ønsker at have frihed til at gøre det, de ønsker 

og at nyde livet, når de ikke arbejder længere, opstilles følgende hypotese: 

H1: OC vil være positivt relateret til attitude til pensionsopsparing 

Conservation  

Inden for ”Conservation”-domænet (CO), som udgør modpolen til OC, lægges vægt på tradition og 

på at bevare tingene, som de er, samt at føle sikkerhed og harmoni. For at kunne sikre, at man 

igennem et livsforløb (også når man ikke arbejder længere) kan føle sig sikker på, at de nævnte 
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motivationsfaktorer bliver opfyldt, må det forventes, at man er villig til at involvere sig i 

pensionsopsparing. På den baggrund opstilles følgende hypotese:  

H2: CO vil være positivt relateret til attituden til pensionsopsparing 

Self-enhancement 

Domænet Self-Enhancement (SE) er karakteriseret ved en værdiorientering, som vægter personlig 

indflydelse, social status og prestige, og det er vigtigt for personer, der er drevet af disse værdier, at 

kunne signalere succes og en høj levestandard til omgivelserne. Da disse personer forventes, at  

ønske at vise omgivelserne (og sig selv), at de har været succesfulde gennem livet,  

H3: SE vil være positivt relateret til attitude til pensionsopsparing 

 
Self-Transendence 

Motivationsfaktorerne bag dette værdidomæne er at finde meningen med livet, at have en spirituel 

(frem for materiel) tilgang til tilværelsen og at have dybe menneskelige relationer. Da andre 

mennesker og omgivelserne (miljøet, naturen) generelt er i centrum for disse personer, og da de 

som udgangspunkt er mindre fokuseret på materielle goder opstilles følgende hypotese: 

H4: ST vil være negativt relateret til attitude til pensionsopsparing 

Attitude  

Ifølge TpB vil attituden til involvering i pensionsopsparing være afgørende for, hvorvidt handlingen 

bliver ført ud i livet. Attituden vil således afhænge af, hvor attraktiv og relevant man mener, det er 

at involvere sig i sin pensionsopsparing. Jo mere positiv attituden er, desto større er 

sandsynligheden for at personen vil involvere sig i sin pensionsopsparing På den baggrund opstilles 

følgende hypotese: 

H5: Attituden til pensionsopsparing vil være positivt relateret til involvering i pensionsopsparing 

Subjektive Norm (SN) 

Den sociale norm kan beskrives som det pres omgivelserne påvirker med i forhold til 

pensionsopsparing. Samtidig har det betydning, hvorvidt man mener, at det er vigtigt, at leve op til 

normen. I relation til pensionsopsparing, er hypotesen at jo mere man ved om pension og jo mere 

involveret man er i sin pensionsopsparing, desto mindre indflydelse vil påvirkninger fra 

omgivelserne have. På den baggrund opstilles følgende hypotese: 

H6: SN vil være negativt relateret til involvering i pensionsopsparing 

PBC  



 

51 

 

Jo større grad af kontrol en person mener at have over en given handling, desto større er 

sandsynligheden for at handlingen bliver ført ud i livet. I relation til involvering i pension, vil det 

have betydning, hvor mange ressourcer personen oplever at skulle bruge på at oprette/vedligeholde 

en pensionsopsparing, og hvor let det er for personen at træffe beslutninger og løbende at opdatere 

sin viden om pension. På den baggrund opstilles følgende hypotese: 

H7: PBC vil være positivt relateret til involvering i pensionsopsparing 
 

7.1 Knowledge Calibration og pensionsopsparing 

I analysen gennemførtes desuden en måling af knowlegde calibration (KC), blandt respondenterne 

af det kvantitative spørgeskema. KC udtrykker sammenhængen mellem en respondents objektive 

viden (objective knowlegde, (OK)) og subjektive viden (subjective knowledge (SK)) i forhold til 

pensionsopsparing. I forbindelse med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse blev det således 

målt, hvor meget respondenterne vidste om pension i forhold til det de troede, de vidste. Mens OK 

er baseret på viden og erfaringer, er SK baseret på en lang række faktorer, bl.a. erfaring, 

overbevisninger, holdninger, subjektivt opfattede årsagssammenhænge etc., (Alba 2000). I relation 

til pensionsopsparing er det relevant at medtage en måling af KC, fordi tiltro til egne kompetencer, 

og forudsætninger for at tænke langsigtet, vil have indflydelse på de handlinger pensionskunderne 

foretager. Alt efter hvor realistisk man er i sin vurdering af, hvad man ved – og ikke ved – vil man 

kunne træffe mere eller mindre hensigtsmæssige beslutninger vedrørende sin pensionsopsparing. 

Et kendskab til den eksisterende grad af KC er således vigtigt, fordi dette alt andet lige vil spille en 

central rolle for forbrugerens adfærd – bl.a. i tilgangen til informationssøgning og -behandling.  

I teorien arbejdes med fire mulige scenarier, som det fremgår af figur nedenfor. I en situation, hvor 

en person er kalibreret har denne et realistisk billede af sit vidensniveau (Pillai og Hofacker, 2007), 

uanset om det er højt eller lavt. Høj OK og høj SK er udtryk for en høj grad af overensstemmelse 

mellem OK og SK (KCH), og tilsvarende for lav OK og lav SK (KCL). Sagt med andre ord ved 

man i førstnævnte situation, at man ved meget om pension og i sidstnævnte er man klar over, at 

man ved lidt. Situationerne, hvor respondenten er ”over-confident” (OC) og ”under-confident” 

(UC), er hhv. udtryk for, at man overvurderer egen viden/dømmekraft og det modsatte i tilfælde af 

UC, hvor man undervurderer sin viden og derfor føler sig usikker i forhold til at skulle træffe 

beslutning i relation til sin pension.  
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Generelt vil den oplevede risiko have betydning for graden af involvering, (Pillai og Hofacker, 

2007). I forbindelse med et komplekst produkt som pension vil mange opleve en høj grad af 

usikkerhed og risiko, da der er en række forhold at tage stilling til. Som udgangspunkt medfører 

opfattet UC og KCL, (Alba 2000), at man vil søge information for at få mere viden og et bedre 

udgangspunkt for at træffe beslutninger. Når forbrugeren skal træffe beslutninger bruges hhv. 

tidligere erfaringer, forståelsen af den aktuelle situation og forudsigelser i forhold til fremtiden, 

(Alba, 2000) 

Resultatet af den gennemførte kvalitative analyse peger imidlertid i retning af, at det ikke er det 

generelle billede i forhold til pension. Mulige forklaringer på dette kan være det langsigtede 

perspektiv, som gør pensionsopsparing abstrakt og svær at forholde sig til med medfølgende lav 

involvering til følge. 

 
   * Talværdierne 0, 1, 2, 3 henviser til senere behandling af det indsamlede datamateriale 

 

    

Figur 8: Knowlegde Calibration.  
Kilde: Egen tilvirkning    

7.1.1 Knowledge Calibration og TPB 

Ud over en måling af KC i forhold til pensionsopsparing blev det desuden undersøgt om KC havde 

indflydelse på dannelsen af Attitude (på baggrund af værdiorienteringerne), samt på Attitude, SN, 

og PBC’s og dermed på BI. Samtidig undersøgtes, om der er forskel på KC kvinder og mænd 

imellem Figur 8. 

I denne opgave blev KC målt ved at respondenten skulle vælge mellem til to udsagn og 

efterfølgende angive, hvor sikker vedkommende var på sit svar på en skala fra 50-100%. Denne 

metode er beskrevet som ”subjective probability paradigm”, (Alba, 2000). 
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I forbindelse med måling af KC beskrives i litteraturen, at undersøgelsesresultaterne ofte viser en 

tendens til fejlvurdering. Fejlvurderinger kan skyldes flere ting, som f.eks. kognitiv bias, i.e. 

respondenten bruger sin viden forkert i forhold til det, der skal svares på. Desuden kan der opstå 

forskellige former for bias i forbindelse med besvarelsen i forhold til subjektive viden, herunder 

manglende forståelse, sløret hukommelse og/eller uopmærksomhed, ligesom der naturligt også vil 

kunne forekomme forskellige former for statistiske usikkerheder, (Alba, 2000). 

I forhold til målinger af SK og OK, er OC den hyppigst forekommende fejlvurdering. Dette er set i 

en række forskellige undersøgelser og ifølge Lichtenstein (1977), bør den psykologiske baggrund 

for dette undersøges nærmere, da en OC tilgang kan have konsekvenser i mange sammenhænge.  

I relation til pensionsforhold vil OC kunne medføre, at man træffer beslutninger på et forkert 

grundlag, med større eller mindre konsekvenser til følge, fordi man overvurderer egne kompetencer. 

Ved OC vil man undlade at søge yderligere information, fordi man ikke ved, at man har behov for 

den.  

7.1.2 Knowlegde Calibration og attitude   

Ofte er det svært ikke at følge sine overbevisninger, når muligheder skal evalueres. I relation til 

pension kan man således forestille sig, at det kan være svært ikke at agere ud fra en overbevisning 

om, at pension er kompliceret og uoverskuelig at have med at gøre, hvis denne overbevisning har 

eksisteret længe og er blevet dybt forankret. 

Overbevisninger om ét alternativs fordelagtighed i forhold til et andet, kan ligeledes have betydning 

for forbrugerens beslutning i forbindelse med pension. I sammenhæng med pensionsopsparing 

kunne det f.eks. være valget/dilemmaet mellem at skal spare op eller bruge pengene nu på ferie etc. 

Et dilemma mange formodentligt i større eller mindre grad f.eks. oplevede da de sidste år skulle 

vælge mellem at lade deres SP penge overgå til pensionsopsparingen, om de skulle bruges her og nu 

eller noget helt tredje.  

Man kunne i den sammenhæng forestille sig, at mange ville opfatte en vis kompleksitet i valget 

mellem at skulle tænke kortsigtet (vi bruger pengene til at forsøde tilværelsen nu) og langsigtet i 

forhold til at lade pengene fortsat være en del af en pensionsopsparing. For at undgå en tilstand af 

mental ubalance (kognitiv dissonans), (Fishbein og Ajzen, 1975), vil forbrugere lade sine 

overbevisninger mht. pension (f.eks. generelt mistro i forhold til, om det kan betale sig at spare op) 
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være afgørende for beslutningen, om at hæve pengene. Ved at agere på denne måde, for at imødegå 

en mental ubalance, risikerer forbrugeren dog, at komme til at overse kan et antal alternative 

muligheder (f.eks. at spare nogle af SP-pengene op, se på andre former for investeringer etc.), 

(Alba, 2000).  

Som beskrevet ovenfor er OC den væsentligste fejlkilde, i forbindelse med KC, (Lichtenstein og 

Fischhoff, 1977). Årsagerne til dette er flere, herunder bl.a., at forbrugeren, afhængigt af den 

pågældende situation, enten må benytte hukommelse, personlige værdier og overbevisninger 

og/eller løbe en kalkuleret risiko i forbindelse med at træffe beslutningen.  

I relation til pensionsopsparing vil KCH og OC alt andet lige forventes at medføre en positiv 

attitude til pensionsopsparing, da det er sjovere at beskæftige sig med noget man mener, man ved 

noget om (uden at det dog nødvendigvis forholder sig sådan). Omvendt vil UC og KCL 

sandsynligvis betyde, at man har en negativ holdning af pensionsopsparing. I denne situation vil 

man sandsynligvis enten vælge at søge yderligere information eller at ignorere 

pensionsovervejelserne som følge af  lav involvering. 

7.1.3 Knowledge Calibration og subjective norm  - SN 

Det er et anerkendt fænomen, at mange læner sig op ad andres meninger råd og vejledning, når de 

skal træffe beslutninger (Gershoff, 2005). Af den årsag kan det samtidig være vigtigt at vide, hvor 

godt kalibreret rådgiverne er, da de er involverede i forbindelse med beslutningsprocessen og 

påvirker, selvom de måske ikke træffer den endelige beslutning, (Alba 2000).  

På det sociale niveau vil information fra omgivelserne ofte komme via worth-of-mouth, hvor man 

søger (eller giver) gode råd og vejledning på en mere ustruktureret vis. I visse tilfælde kan det 

medføre en øget SK uden samtidig at øge OK, (Alba 2000). En del af forklaringen på dette kan 

ligge i, at man i nogle tilfælde skal forklare og forsvare sin beslutning, når man konsulterer andre. 

Har man f.eks. besluttet sig for at sætte hele sin pensionsopsparing i aktier, og møder man ikke fuld 

forståelse fra omgivelserne, vil man muligvis forsvare sin disposition, og dermed (om ingen andre) 

så få overbevist sig selv om, at det er en god idé. Modsat kan der samtidig være tilfælde, hvor dét at 

vende en situation med andre giver et mere balanceret beslutningsgrundlag, som mindsker graden af 

OC og UC og i stedet bidrager til en bedre KC.  
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Netop dette aspekt tages op bl.a. i den igangværende ATP-kampagne (”Gæt, hvad kvinder aldrig 

taler om”), hvor man opfordrer kvinder til at tale om og diskutere deres pensionsforhold med 

hinanden, for at få en større viden og et bedre overblik på området (ATP, 2010). I forlængelse af 

dette, mener Davidsen (2009), at hun oplever et stort engagement og vilje til at lære om og 

diskutere pensionsforhold m.v. i forbindelse med de workshops, hun afholder for kvinder om 

økonomisk bevidsthed. Så under de rette omstændigheder kan det øjensynligt være en god løsning. 

Mange overvurderer samtidig hvor meget deres venner ved om dem, mht. præferencer og 

holdninger og graden øges i takt med, hvor tæt venskabet betegnes at være, (Gershoff, 2005). 

Forventningerne til vores venners viden om os, skal findes i opfattelsen af, hvor meget vi mener, vi 

har til fælles med de pågældende, hvor længe venskabet har varet, og hvor involveret vi er i 

venskabet. Grunden til den manglende overensstemmelse mellem det, vi tror vores venner ved om 

os, og det de rent faktisk ved, skyldes dels ”egocentrisk” bias – vi forsøger at beskytte vores 

identitet, som kan være relateret til at føle os sikre på venskabet, dels at vi forsøger at forsikre os 

om, at venskabet er så stærkt, som vi ønsker det skal være. (Gershoff, 2005). 

På baggrund af dette regner mange muligvis med, at deres venner godt ved, at de ikke føler sig 

kompetente i forhold til økonomi, så de behøver ikke at bringe op, hvorfor man aldrig kommer til at 

diskutere forhold som f.eks. pension. 

7.1.4 Knowledge Calibration og PBC 

Intentionen om at spare op til pension er ifølge TPB bl.a. relateret til hvorvidt man føler, at man 

besidder de rette kompetencer i forhold til at udføre handlingen. 

I relation til pensionsopsparing, som må betegnes som et kompliceret område i henhold til 

ovenstående, er det vigtigt som forbruger at være klar over, hvornår man har brug for at søge 

yderligere information for at kunne træffe den rette afgørelse med hensyn til planlægning af sin 

pension. Generelt ses en tendens til UC, når forbrugerne føler at deres viden er så begrænset, at de 

må gætte sig til svarene. Dette vil i mange tilfælde gøre sig gældende i forhold til 

pensionsopsparing, hvor mange giver udtryk for at de stort set ingenting ved, og derfor muligvis 

ikke udnytter den viden, de har i forhold til pensionsforhold, optimalt, (Alba, 2000). 
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I undersøgelser ses en tendens til OC i forbindelse med håndtering af svære opgaver og UC i 

forbindelse med lette, (Alba, 2000), og (Lichtenstein og Fischhoff, 1977).  Ifølge Lichtenstein 

(1977) sås den største tendens til OC blandt respondenter, hvis OK var lavest. KC voksede ligefrem 

proportionalt med viden i intervallet 50% til omkring 80% korrekte svar. Når andelen af korrekte 

svar blev højere end 80% af besvarelserne, kunne i stedet spores en tendens til UC.  

Disse resultater er relevante at tage i betragtning netop i forbindelse med information om pension, 

for ved man meget lidt, og tror det modsatte kan det få betydelige konsekvenser. Og modsat bruger 

man ikke sin viden korrekt, fordi man undervurderer hvor meget man ved, risikerer man at få et 

mindre optimalt udbytte af sine investeringer (evt. at man undlader risikobetonede investeringer, 

som tidligere beskrevet i forhold til kvinder). 

7.1.5 Knowledge Calibration, kvinder og mænd 

En undersøgelse, af forskellen mellem mænd og kvinder i relation til at træffe finansielle 

beslutninger (Schubert et al, 2002), viste at mænd havde en signifikant højere SK end kvinder, 

inden for såvel grupper med høj som lav OK. I gruppen hvor OK var begrænset, var mænd i højere 

grad end kvinder OC, mens overensstemmelsen mellem SK og OK var relativt høj ved høj OK.  

En række resultater peger i retning af, at kvinder er mindre OC, når et område generelt er 

mandsorienteret. Dette gælder f.eks. det finansielle marked, som generelt er mandsdomineret. 

(Schubert et al., 2002). 

Ved at undervurdere egne evner og kompetencer er risikoen, at man mere eller mindre giver op, og 

lader andre overtage ansvaret for de økonomiske forhold (herunder pension) – hvilket kvinder, 

ifølge Davidsen, (2008), er særligt gode til. 

Der findes afgjort en lang række mulige forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan – bl.a. som 

tidligere nævnt, hvordan drenge og piger socialiseres, vores kulturelle opfattelse af, hvad der er 

feminint og maskulint etc. 

 I den tidligere nævnte undersøgelse (Schubert et al., 2002), sås, at kvinder med stigende viden og 

KC udviste en større risikovillighed og mindre tendens til at undgå usikkerhed. Hvis viden er en 

indikation af at kvinder i højere grad viser interesse og tør at tage risici og involvere sig i 

investeringer, er det relevant at have for øje i forhold til information om pension.  
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Ifølge Lundeberg (2007), som fandt tilsvarende sammenhænge mellem mænd og kvinders KC, 

(mænd høj SK ved lav OK og KC ved høj OK) er problemet muligvis ikke, at kvinder udviser en 

lavere grad af OC, men at mænd i nogle tilfælde har for megen tiltro til deres egen viden. Hun 

stiller afslutningsvist spørgsmålet, om det i stedet for kvinders manglende OC er et spørgsmål om, 

hvorvidt vi i vores kultur tøver med at anerkende og indrømme usikkerhed.  

På denne baggrund opstilles følgende hypotese: 

H8: Kvinder vil i mindre grad end mænd vise tendens til OC i relation til viden om pension 

8. Metode til undersøgelse af empiriske data 

På baggrund af de indledende, kvalitative interviews samt relevant baggrundslitteratur blev 

problemformulering og den efterfølgende kvantitative spørgeskema anlyse udarbejdet mhp. at 

kunne besvare de opstillede hypoteser for kausale sammenhænge mellem undersøgelsesmodellens 

eksogene og endogene variable, som fremgår af figur 6. 

8.1 Empiriske data 

8.1.1 Målgruppedefinition, kvantitative interviews og distribution af spørgeskema 

I forbindelse med undersøgelsen blev den primære målgruppe fastlagt til at omfatte kvinder i 

alderen 20-65 år, da det primært vil være i denne periode, man har mulighed for at spare op til 

pension. En del vil ikke være på arbejdsmarkedet når de er 20 år pga. uddannelse etc., men da det 

har stor betydning, hvor tidligt man starter sin pensionsopsparing, er den nedre grænse sat relativt 

lavt, (Davidsen, 2008). Som udgangspunkt er alle kvinder i denne alderskategori relevante for 

undersøgelsen, idet kvinder uden pensionsopsparing kan bidrage med information om, hvorfor de 

ikke sparer op og modsat for kvinder som sparer op. Som kontrolgruppe for de indsamlede data, 

blev der desuden medtaget en gruppe mandlige respondenter inden for den tilsvarende 

aldersgruppe.  

Der blev anvendt non-probability sampling for såvel den kvalitative som den kvantitative del af 

undersøgelsen. I forbindelse med de kvalitative interview, blev respondenterne udvalgt efter at 

repræsentere størst mulig variation mhp. alder, indkomst, uddannelse m.v.  

I forbindelse med den kvantitative del af undersøgelsen, skete udvælgelsen af respondenter via 

convenience sampling kombineret med snowball sampling (Malhotra, 2007). Den kvantitative del 
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af analysen bestod af et elektronisk spørgeskema fra udbyderen Defgo.net. Spørgeskemaet blev 

distribueret via hhv. personligt netværk, herunder bl.a. nuværende arbejdsplads med 70 primært 

kvindelige ansatte, ATPs intranet og CBS’ netværk.  

Da der var tale om convenience sampling var den aktuelle stikprøve ikke repræsentativ for 

befolkningen, (Malhotra, 2007). Ikke desto mindre gav de indsamlede besvarelser et billede af 

henholdsvis kvinder og mænds opfattelse og holdning til pension. Den optimale udvælgelse af 

respondentgruppen havde indebåret, at den havde været repræsentativ for befolkningen, hvilket ikke 

var muligt ud fra forudsætningerne for nærværende opgave. 

For respondenterne blev det beskrevet, at det var en undersøgelse af mænd og kvinders holdning til 

pension mhp. at undgå en eventuel bias, hvis de vidste at undersøgelsen primært var rettet mod 

kvinder. Udskrift af mail ved udsendelse af spørgeskema findes i bilag 9. 

8.1.2 Opbygning af spørgeskema 

Den kvantitative del af analysen blev gennemført elektronisk i samarbejde med Defgo.net, som 

samtidig stillede program til udarbejdelse af spørgeskemaet samt service i forbindelse med 

afviklingen af undersøgelsen til rådighed. Det var en fordel at kunne gennemføre analysen på denne 

måde af hensyn til at nå ud til respondenterne og efterfølgende i forhold til indsamling og 

bearbejdning af data. 

I det elektroniske spørgeskema (bilag 9), blev indledningsvist stillet en række demografiske 

baggrundsspørgsmål samt et antal afklarende spørgsmål i forhold til respondentens eksisterende 

pensionsforhold. Som udgangspunkt var der tale om strukturerede spørgsmål med enkelte 

undtagelser, hvor respondenten blev bedt om at tilkendegive egne synspunkter i forhold til 

pensionsopsparing, (disse svar fremgår af bilag 9). Ligeledes var der, hvor det var relevant, 

mulighed for selv at tilføje kommentarer, ud over de prædefinerede svarmuligheder. Desuden var 

der tilføjet muligheden ”ved ikke/ønsker ikke at svare” i samtlige spørgsmål, for at undgå forkerte 

svar, i de tilfælde respondenten ikke var i stand/ikke ønskede til at svare. I spørgsmålene 

vedrørende KC fandtes denne svarmulighed ikke, da estimering af graden af viden, netop var del af 

formålet med disse spørgsmål.  

Som udgangspunkt blev der stillet tre eller flere spørgsmål for at afdække de enkelte latente 

variable; attitude, SN, PBC, BI og værdier, som fremgår af figur 6. Skemaet var kodet, så det ikke 
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var muligt at springe spørgsmål over. Indholdet i de enkelte dele af spørgeskemaet er uddybet 

nedenfor. Der blev ikke spurgt til størrelsen af respondenternes opsparing, da formålet med 

spørgeskemaundersøgelsen var at afdække relevante faktorer i forhold til involvering i 

pensionsopsparing.  

Forud for distributionen af spørgeskemaet gennemførtes en pilottest med 5 personer, som mens de 

besvarede spørgeskemaet løbende kunne stille spørgsmål, hvis noget var uklart formuleret eller på 

anden måde kunne medvirke til at respondenten ikke følte sig i stand til at svare på spørgsmålet. 

Der blev i forlængelse heraf foretaget enkelte rettelser mhp. præcisering af formulering af 

spørgsmål 23 og 24, men ingen overordnede ændringer i skemaets struktur eller formuleringer. 

Pilottesten blev desuden anvendt til at sikre, at de elektroniske besvarelser fungerede, og at data 

kunne aflæses og bruges efterfølgende. 

8.1.3 Spørgeskema  struktur 
 

Spørgsmål  1-10:  Demografiske baggrundsdata  

I forbindelse med disse blev anvendt strukturerede spørgsmål, hvor respondenten kunne angive 

information om køn, alder, civilstatus, senest afsluttede uddannelse, nuværende beskæftigelse, 

ansættelsesforhold (privat, offentligt eller selvstændig), ugentlig arbejdstid og samlet 

husstandsindkomst.  

Spørgsmål 11-16:  Baggrundsdata vedrørende eksisterende pensionsopsparing  

Disse spørgsmål skulle medvirke til at fastlægge, respondentens nuværende pensionsforhold, om 

der er startet en pensionsopsparing, i givet fald hvilken type samt hvor opsparingen er placeret. 

Desuden skulle respondenterne angive, hvor lang tid de årligt bruger på deres pensionsopsparing. 

Samtlige disse spørgsmål var strukturerede med mulighed for at tilføje kommentarer. 

Spørgeskemaet var sat op, så respondenten kom direkte til næste hovedgruppe af spørgsmål (til 

spm. 17), hvis de svarede nej til at have startet pensionsopsparing. 

Spørgsmål 17, 1-6: Attitude til pensionsopsparing 

Denne blev målt via 6 strukturerede spørgsmål, på semantisk differential skala fra 1-7, dårlig / god, 

irrelevant / relevant etc., (hvor 1= dårlig og 7 = god) (Bruner og Hensel, 1998), (Ajzen, 2006). 

Spørgsmål 18-19: Involveringsgrad og forventning til pensionisttilværelsen  
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Respondenten svarede her på graden af involvering i egne pensionsforhold og forventning til 

levestandard som pensionist. Dette blev målt via strukturerede spørgsmål. 

Spørgsmål 20-23: Motivationsfaktorer, barrierer i forhold til pensionsopsparing  

Der blev spurgt ind til respondentens egne forslag til, hvordan man kunne blive mere interesseret i 

sin pensionsopsparing. Desuden blev der spurgt om hvilke barrierer, respondenten så som de største 

i forhold til den generelle interessere for pension. Der blev anvendt ustrukturerede spørgsmål i den 

sammenhæng, (en sammenfatning af respondenternes svar på disse spørgsmål findes i bilag 9). 

Desuden blev bedt om respondentens holdning til at kunne tage en del af pensionsopsparingen ud 

tidligere f.eks. i forbindelse med køb af fast ejendom og lignende etableringsomkostninger, og om 

det ville ændre noget, hvis pensionen kunne sammenlægges med respondentens forsikringer 

(forsikring mod fattigdom i pensionisttilværelsen). I den sammenhæng blev anvendt strukturerede 

spørgsmål, hhv. Likert type skala 1-7 hhv. (1 = meget uenig og 7 = meget enig) og semantisk 

differential (1 = i meget ringe omfang og 7 = i meget stort omfang) (Bruner og Hensel, 1998) 

Spørgsmål 24, 1-12:   PBC og  BI 

Respondenterne skulle i denne sammenhæng svare på, hvorvidt de mente, at de forstod det 

materiale, og de informationer, de modtog om pension. Desuden blev spurgt om, hvorvidt de kendte 

til de forskellige former for pension og hvorvidt de mente, at den nuværende opsparing var 

tilstrækkelig til at kunne leve den pensionisttilværelse, de ønskede. Der blev samtidig spurgt ind til 

konkret intention om handling ”Jeg har sat et fast tidspunkt for, hvornår jeg vil kontakte mit 

pensionsselskab, for at gennemgå/få et bedre overblik over min pension”. Disse spørgsmål var 

strukturede spørgsmål, Likert-type, skale 1-7 (1 = helt uenig og 7 = helt enig). De blev 

randomiserede i spørgeskemaet, (Bruner og Hensel, 1998), (Ajzen, 2006). 

Spørgsmål  25, 1-9:  Social Norm, primære, sekundære omgivelser 

Her blev stillet spørgsmål til, hvorvidt de primære omgivelser (familie, venner og kollger) sparer 

op, og hvorvidt det påvirker respondentens holdningt til pension. Tilsvarende blev spurgt til 

hvorvidt sekundære referencer (rådgivere, eksperter, opfattet norm i samfundet) påvirker. Der blev 

anvendt randomiserede strukturede spørgsmål, Likert-type, skala 1-7, 7 (1 = helt uenig og 7 = helt 

enig) (Bruner og Hensel, 1998). 

Spørgsmål 26-49:  Knowlegde Calibration 
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Til måling af respondentens objektive og subjektive viden på området blev stillet en række 

spørgsmål om pension. Der var to svarmuligheder i forbindelse med hvert af disse spørgsmål og 

efter hvert spørgsmål blev respondenten bedt om at angive, hvor sikker vedkommende var på sit 

svar (mellem 50 og 100%), (Alba, 2000), (Lichtenstein og Fischhoff) 1977. De stillede spørgsmål 

relaterede sig til forhold i forbindelse med de forskellige former for pension, samt gældende regler 

for skattefradrag, udbetalingsformer m.v., (F&P 2010). 

Spørgsmål 50:   Afdækning af primære værdiorientering  

Værdier spiller en afgørende rolle i forhold til, hvordan forbrugerne træffer beslutninger (se afs. 

6.2.1). Der blev derfor medtaget en måling af værdier i relation til attituden til opsparing til pension 

som supplement til TPB. I analysen blev anvendt Schwart Value Theory, og til besvarelse af 

spørgsmålene blev anvendt Likert-type, skala 1-7, (Hansen, 2008). Der blev stillet mellem 3 og 5 

spørgmål inden for hvert af de fire overordnede værdidimensioner, Openess to Change, 

Conservation, Self-Enhancement og Selv-Transition, (Stern,1998).  

8.1.4 Indsamling og beskrivelse af data 

Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i april og maj måned 2010. I 

forlængelse heraf blev det kvantitative spørgeskema udarbejdet og distribueret via DEFGO.net 

medio juni 2010. Spørgeskemaet kunne besvares frem til medio august, hvor undersøgelsen blev 

lukket. Svardata blev indsamlet elektronisk via DEFGO.net., og efterfølgende overført til SPSS, 

hvor de enkelte variable blev defineret. På baggrund af det begrænsede antal svar (i forhold til den 

analyse, som ønskedes gennemført) blev mean inkluderet i forbindelse med intervalskalerede 

svardata.  

Der blev på baggrund af spørgeskemaanalysen i alt indsamlet 125 besvarelser heraf 97 kvinder og 

28 mænd. Fordelingen mellem mænd og kvinder var tilfredsstillende, da undersøgelsen primært var 

rettet mod kvinder og deres pensionsforhold. Antallet af respondenter viste sig at være lavt i forhold 

til den analyse, som skulle gennemføres. Med et større respondentgrundlag havde det måske været 

muligt, at vise tydeligere resultater af analysen. En nærmere uddybning af dette findes i afs. 9. 

For både mænd og kvinder gjaldt, at den gennemsnitlige alder lå i intervallet 40-49 år. Blandt 

kvinderne var 77% gift eller samlevende, mens det for mændenes vedkommende var 89%. For 

kvindernes vedkommende havde 60% hjemmeboende børn, det tal var 55% for mændene. 
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Uddannelsesmæssigt havde 74% af kvinderne en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 

For mændenes vedkommende havde 87% en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 

Beskæftigelsesmæssigt var 50% af kvinderne ansat som højere funktionærer, 12% som lavere 

funktionærer, mens 14% var under uddannelses. Blandt mændene arbejdede 61% som højere 

funktionær, 7% som lavere funktionær og 14% var studerende.  

Blandt kvinderne var 9% selvstændige, 12% offentligt ansat og 60% ansat i privat virksomhed. De 

samme tal for mændene var 11% selvstændige, 5% offentligt ansat og 64% ansat i det private. 

Kvinderne arbejdede i gennemsnit 32 timer om ugen, mens det for mændenes vedkommende var 38 

timer. Den årlige husstandsindkomst lå for 66% af kvindernes vedkommende over 500.000 kr. årligt 

med et gennemsnit mellem 600.000-699.999 kr. årligt. I mændenes tilfælde havde 60% en 

husstandsindkomst over 700.000 kr. med et gennemsnit mellem 800.000-899.999 kr. 

For kvindernes vedkommende havde 85% startet pensionsopsparing – 65% af disse var 

arbejdsgiveradministrerede, 37,5% havde ratepension og/eller livrentepension, og det 

gennemsnitlige antal opsparingsår var 14. Tilsvarende for mændene havde 82% startet en 

pensionsopsparing,  64% en arbejdsgiveradministreret pension, mens 60% havde en rate- og/eller 

livrentepension. I gennemsnit havde mændene sparet op i 16 år. 60% af kvinderne forventede at 

have en uændret levestandard, mens 12% forventede en højere levestandard. For mændene 

forventede 50% uændret levestandard, mens 21% forventede en øget levestandard. 

Set ud fra den demografiske sammensætning af respondentgruppen lå den højt både i forhold til 

uddannelse og årlig husstandsindkomst, i forhold til den generelle befolkning, hvor den 

gennemsnitlige årlige indkomst var 261.900 i 2006, (DST, 2008), hvilket sandsynligvis hænger 

sammen med sampling metoden. Ikke desto mindre viste spørgeskemaets ustrukturerede spørgsmål, 

at langt de fleste opfattede pensions som svært, og at de ikke havde overblik over deres pension 

(bilag 9). I gennemsnit brugte såvel kvinder som mænd mellem 15 og 30 min. årligt på deres 

pension, hvilket stemmer overens med en analyse foretaget af TopDanmark, (Topdanmark, 2006). 

For en 33% vedkommende svarede både kvinder og mænd, at de varetog deres pensionsforhold i 

fællesskab. 59% af mændene tog sig selv af deres pension, mens det alene for 3% vedkommende 

var andre, der tog sig af den opgave blandt mændene. For kvindernes vedkommende svarede 30%, 

at de selv tog sig af deres pension, mens det for 26% vedkommende var andre, der varetog opgaven. 
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I ovennævnte sammenhænge svarer dette overens med tidligere undersøgelser bl.a. foretaget af 

ATP, (ATP, 2010a). 

 
9. Resultater af kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 

9.1 Specifikation af analysemode 

Med henblik på at efterprøve de opstillede hypoteser, (som fremgår af afs. 7) blev data 

efterfølgende analyseret i SEM programmet EQS. Her blev gennemført en Confirmative Factor 

Analysis (CFA) med henblik på at undersøge datas egenskaber og egnethed forud for 

gennemførelsen af en structural equation analysis (simultan lineær regressionsanalyse). 

Sammenhængen mellem analysens variable blev estimeret via Maximum Likelihood Estimation. 

Analysen blev gennemført i to trin, således at analysemodellen blev fastlagt på baggrund af den 

gennemførte CFA. Efterfølgende blev analysemodellen og structual equation path (stianalyse) 

estimeret samtidig for at teste den opstillede model. Ved at gennemføre analysen i to trin sikredes at 

de medtagne målevariable (spørgsmål til afdækning af de enkelte latente variable) viste en 

tilfredsstillende grad af realibilitet og validitet forud for konklusion af, hvorvidt der kunne 

konstateres kausale sammenhænge mellem de opstillede variable.  

9.1.1 Validering af den anvendte model 

I forbindelse med den gennemførte CFA blev alene målevariable med en faktor loading > 0,5 

medtaget i den endelige analyse. 

Det opnåede antal respondenter via den kvantitative analyse var som nævnt i alt 125, heraf var 97 

kvinder og 28 mænd. Materialet udgør en begrænset stikprøvestørrelse i forhold til gennemførelsen 

af SEM med henblik på at kunne be- eller afkræfte de opstillede hypoteser under afs. 7. Der blev 

således gennemført en undersøgelse af, hvorvidt de anvendte målevariable også reelt 

repræsenterede de teoretisk opstillede latente variable (contruct reliability). Ligeledes blev 

convergent validity undersøgt for de enkelte latente variable.  

Som udgangspunkt blev gennemført en analyse af Cronbach’s alfa for målevariablene tilknyttet de 

latente variable. Variable med værdier under 0,70 blev slettet i rækkefølge, således at de, der havde 

størst indflydelse på en forbedring af Cronbach’s alfa blev slettet.  
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På baggrund af den gennemførte chi-square test ( χ2 = 291,08 d.f. = 160; P < 0.01), kunne en 

fuldstændig overensstemmelse mellem de indsamlede data og analysemodellen (fig 6) afvises.  

De respektive målevariables factor loadings blev undersøgt dels mhp. at sikre, at alle var 

signifikante og at samtlige factor loadings (som udtrykker hvor stor en del af variansen i en latent 

variabel, der forklares af den aktuelle målevariabel) mindst havde værdien 0,5. For de variable, der i 

forbindelse med CFA havde en værdi, der lå under 0,5, blev reduktionen gennemført, således at den 

faktor, der havde den laveste loading blev slettet, hvorefter faktor analysen blev gennemført med de 

resterende variable og så fremdeles. Factor loadings ses af nedenstående tabel 1.  

For stikprøvestørrelser N<250 og antal af variable m>30 er sat et mål for (Comparative Fit Index) 

CFI > 0,92 og en Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) værdi <0,08 (ved 

CFI>0,92), samt et Godness og Fit Index (GFI) på 0,90-0,95, (Hair et al., 2006). Disse mål skal dog 

alene ses som vejledende, da modeller, hvor CFI ligger under 0,9, kan have en god forklaringsgrad, 

ligesom det modsatte kan gøre sig gældende for modeller med et CFI over 0,9. 
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Tabel 1: CFA resultater 

Construct Spm.  Standard. factor 
loading 

Construct 
reliability 

Convergent 
validity     

Attitude X4 
      0,87   0,58   

Irrevant/Relevant  17, a 0,84             

Unødvendig/Nødvendigt  17, b 0,66             

Ufornuftig/Fornuftigt  17, d 0,52             

Utjekket/Tjekket  17, e 0,80             

Dårligt/Godt  17, f 0,93             

SN         NA   NA   

Gns. målevariable  25, a-e 0,69             

PBC         0,89   0,65   

Kends. kap. ratepens.  24, d 0,87             

Rådgive andre  24, e 0,76             

Kendskab forsk. ordn.  24, i 0,75             

Prioritet  24, j 0,82             

Openness to Change         0,72   0,46   

Frihed  49, a 0,68             

Afveksling  49, b 0,77             

Sjov  49, c 0,58             

Concervation         NA   NA   

Gns. målevariable  49, d-h 0,62             

Self-Enhancement         0,70   0,45   

Succesfuld  49, i 0,84             

Social position  49, j 0,63             

Indflydelse  49, k 0,51             

Rigdom  49, l 0,53             

Self-Transcendence         0,77   0,47   

Venskab  24, m 0,58             

Socretfæ  24, n 0,55             

Åben  24, o 0,80             

Miljø  24, p 0,77             

BI         NA   NA   

Tidspkt. for handling  24, g               

1En målevaribel for hver latente variabel blev sat til værdien 1. χ2 = 291,08   d.f. = 160  P<0.01 
2 For faktorerne SN, CO og BI blev der reduceret i målevariablene, således at der alene var en variabel tilbage – dette fremgår af 
ovenstående model. Der blev i den efterfølgende analyse anvendt et gennemsnit for værdierne af de pågældende målevariable. 
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3 CFI = 0,88; GFI = 0,821; RMSEA = 0,088. 4Tallene i denne kolonne henviser til spørgsmålets nummer i det kvantitative spørgeskema. 

 

Følgende resultater fremkom i forbindelse med analyse af modellens fit; ( χ2 = 291,08 d.f. = 160; 

P<0.01); CFI = 0,88; GFI = 0,82; RMSEA = 0,088. For faktorerne SN, CO og BI blev der reduceret 

i målevariablene, således at der alene var en variabel tilbage – dette fremgår af ovenstående model. 

Der blev i den efterfølgende analyse anvendt et gennemsnit for værdierne af samtlige de 

pågældende målevariable. 

Af tabel 1 fremgår, at der for de fleste latente variables vedkommende er en acceptabel 

sammenhæng mellem målevariable og de pågældende latente variable. Således ses en construct 

reliabilitet > 0,7 for samtlige faktorer med undtagelse af de latente variable SN (Subjective Norm), 

CO (Conservation) og BI (Behavioral Intention). Disse faktorer er repræsenteret af et gennemsnit af 

de anvendte målevariable, da reduktion var nødvendig på grund af lave værdier for factor loading.  

En del af årsagen til dette skal sandsynligvis findes i det begrænsede antal respondenter i 

forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, set i forhold til gennemførelsen af SEM. 

Mål for Convergent Validity, ligger alle i nærheden af eller over 0,5, hvilket bekræfter at de 

tilknyttede målevariable er udtryk for de latente variable.  

Det ses af nedenstående diskriminant analyse, at ingen af de ikke diagonale værdier er højere end de 

ikke-diagonale værdier, hvilket kan tages som udtryk for, en tilfredsstillende diskriminant validitet, 

(Hansen, 2008). 

Tabel 2: Diskriminantanalyse af de latente variable 

Latent 
variabel 

Att SN PBC OC CO SE ST BI 

Attitude 0,58     
1SN NA NA    
PBC 0,03 NA 0,65   
OTC 0,05 NA 0,02 0,46   
1CO NA NA NA NA NA   
SE 0,09 NA 0,04 0,17 NA 0,45   
ST 0,09 NA <0,01 0,23 NA 0,09 0,47  
1BI NA NA NA NA NA NA NA NA 
 
SN: Subjective Norm; PBC: Perceived Behavioral Control; BI: Behavioral Intention; OTC: Openess to Change 
CO: Conservation; SE; Self-Enhancement; ST: Self-Transcendence. 1NA blev anvendt, da disse variable ikke var  
medtaget i tabel 1 på baggrund af for lav factor loading (i path analysen anvendtes et gennemsnit af de oprindelige  
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målevariable). 
Diagonale tal viser Convergent Validity, for de enkelte latente variable, mens de øvrige tal angiver den varians, de 
latente variable har til fælles (beregnet som kvadratroden af correlationen mellem variablene). 
 

9.1.2 Test af hypoteser 

Tabel 3: Hypotesetest 

 
1. Kvinder og mænd

      

Hypotese Standardiseret koefficient t-værdi   Test resultat 

1. OTC -> ATT 0,032 0,312   Forkastet 

2. CO -> ATT 0,07 0,744   Forkastet 

3. SE -> ATT 0,125 1,332   Forkastet 

4. ST -> ATT 0,215 2,208*   Forkastet 

5. Att -> BI 0,119 1,387   Forkastet 

6. SN -> BI -0,14 0,158   Forkastet 

7. PBC -> BI 0,214 2,492*   Accepteret 

 

2. Kvinder  
    

Hypotese Standardiseret koefficient t-værdi  Test resultat 

1. OTC -> ATT 0,074 0,624  Forkastet 

2. CO -> ATT 0,022 0,199  Forkastet 

3. SE -> ATT 0,074 0,669  Forkastet 

4. ST -> ATT 0,276 2,395  Forkastet 

5. Att -> BI 0,066 0,679  Forkastet 

6. SN -> BI -0,048 -0,483  Forkastet 

7. PBC -> BI 0,234 2,380*  Accepteret 

 

3. Mænd 
   

Hypotese Standardiseret koefficient t-værdi  Test resultat 

1.OTC -> ATT -0,069 -0,333  Forkastet 

2.CO -> ATT 0,071 0,372  Forkastet 

3.SE -> ATT 0,143 0,736  Forkastet 

4.ST -> ATT 0,017 0,081  Forkastet 

5.Att -> BI 0,470 2,855*  Accepteret 

6.SN -> BI -0,006 -0,036  Forkastet 

7.PBC -> BI 0,141 0,798  Forkastet 
                      *P < 0,01; **P<0.05  ; ATT; Attitude til involvering i pensions; BI: Behavioral Intention;  
               OTC: Openess to Change; CO: Conservation; SE; Self-Enhancement; ST: Self-Transcendence. 
               Kvinder og mænd: χ2=17.954 d.f. = 6; CFI= 0,90; RMSEA = 0,125 
               Kvinder: χ2= 14.333 d.f.=6; CFI= 0,94; RMSEA = 0,116 
               Mænd: χ2= 6.859 d.f.= 6; CFI= 0,87; RMSEA = 0,071 

For mænd og kvinder samlet blev 1 ud af 7 hypoteser bekræftet (ST kunne ikke bekræftes, da den 

viste positiv relation til ATT, hvor hypotesen forudsagde negativ sammenhæng). I den opstillede 
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hypotese var det forventet, at se en negativ sammenhæng mellem disse to faktorer, da 

værdigrundlaget bag ST er mindre fokuseret på materielle goder og i højere grad fokuseret bl.a. 

mod værdier, der har med menneskelige relationer at gøre). For PBC kunne hypotensen om en 

positiv sammenhæng bekræftes. hvilket stemmer overens med formodningen om, at jo bedre man 

mener, at man kan håndtere sin pensionsopsparing desto større er sandsynligheden for at man 

involverer sig i sin i den.  

Da formålet med analysen var at se på kvinder og deres forhold til pensionsopsparing, gennemførtes 

analysen for kvinder alene. Der sås i den sammenhæng det samme resultat som ovenfor. For såvel 

kvinder og mænd og kvinder alene blev de øvrige hypoteser for kastet.  

Gruppen af mænd var medtaget i analysen for eventuelt at kunne give en indikation af forskellen 

mellem mænd og kvinder. I den ovenstående hypotese test var attitude positivt relateret til BI. De 

øvrige hypoteser måtte også i denne sammenhæng forkastes, resultater ses af bilag 10. 

9.1.3 Test af KC 

Der blev gennemført One Way Anova test for KC for hhv. gr 1. Kvinder og Mænd, gr. 2. Kvinder, 

og gruppe 3. Mænd, med henblik på at undersøge, hvordan resultaterne fordelte sig inden for de 

nævnte kategorier (KCL, UC, OC, KCH, fremgår desuden af fig. 8). I den yderste kolonne ses den 

statistiske forskel mellem kategorierne. Der sås i den forbindelse ved gr. 1. Kvinder og Mænd 

samlet, at de scorede højt på KCH på Attitude, PBC og SE. Desuden scorede de højt på OC/KCH i 

forhold til værdidomænet OTC. For kvinder sås en høj score KCH på Attitude, PBC og SE. I 

forhold til OTC sås ingen signifikant forskel mellem OC/KCH, men signifikant for skel mellem 

disse og KCL/UC.  For mændenes vedkommende scorede de højt på OC/KCH i forbindelse med 

PBC. 

Disse tal siger ikke umiddelbart noget om mulig signifikans mellem grupperne 1. Kvinder og 

Mænd, 2. Kvinder, 3.Mænd, men de kan give en mulig indikation af, hvordan fordelingen ligger 

inden for grupperne. F.eks. ses for Gruppe 1 og 2 en høj score på KCH, for gruppe 3 OC/KCH i 

relation til PBC, hvilket er interessant i forhold til diskussionen om PBC’s betydning for intention 

om involvering i pensionsopsparing, samt opfattelse af egne evner. Under afsnittet vedrørende KC 

(afs. 7.1) blev det ligeledes diskuteret, at man ved KCH har en høj viden og er klar over dette i 

forhold til de beslutninger, man skal træffe. Ved at agere OC risikerer man imidlertid at komme til 
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at træffe beslutninger på et for svagt informationsgrundlag med mulige utilsigtede konsekvenser til 

følge.  

Tabel 3: Means og standardafvigelse af KC  

Total KCL 0 UC 1 OC 2 KCH 3 Mean sammenligning

ATT

K og M 6,44 (0,88) 6,12 (0,70) 6,35 (1,12) 6,48 (0,57) 6,68 (0,70) KCL<KCH

Kvinder 6,49 (0,95) 6,05 (1,27) 6,34 (1,40) 6,61 (0,55) 6,76 (0,61) KCL=UC< OC< KCH

Mænd 6,29 (0,67) 6,48 (0,58) 6,37 (0,24) 6,06 (0,64) 6,33 (0,96) KCL=UC=OC=KCH

SN

K og M 5,84 (1,31) 6,05 (1,61) 5,54 (1,10) 5,84 (1,4) 5,84 (1,1) KCL=UC=OC=KCH

Kvinder 5,88 (1,25) 5,83 (1,68) 5,36 (1,17) 6,01 (1.10)  6,00 (1,06) KCL=UC=OC=KCH

Mænd 5,73 (1,63) 7,04 (0,78) 5,86 (0,95) 5,21 (2,42) 5,32 (1,23) KCL=UC=OC=KCH

PBC

K og M 3,5 (1,64) 3,67 (2,37) 2,65 (1,57) 3,84 (1,15) 4,39 (1,68) KCL=UC<OC<KCH

Kvinder 3,45 (1,67) 2,17 (1,19) 2,69 (1,77) 3,76 (1,17) 4,41 (1,65) KCL<UC<KCH

Mænd 3,68 (1,66) 3,25 (1,74) 2,57 (1,22) 4,28 (1,31) 4,31 (1,91) KCL=UC<OC=KCH

BI

K og M 2,28 (1,80) 1,96 (1,67) 2,2 (1,82) 2,55 (1,71) 2,28 (1,97) KCL=UC=OC=KCH

Kvinder 2,15 (1.74) 1,70 (1,36) 2,08 (1,85) 2,60 (1.86) 2,09 (1,80) KCL=UC=OC=KCH

Mænd 2,76 (2,06) 3,20 (2,49) 2,43 (1,90) 2,54 (1,68) 3,00 (2,56) KCL=UC=OC=KCH

OC

K og M 5,86 (0,87) 5,48 (1,23) 5,56 (0,79) 6,10 (0,55) 6,04 (0,75) KCL=UC<OC=KCH

Kvinder 5,88 (0,90) 5,56 (1,24) 5,53 (0,96) 6,16 (0,53) 6,01 (0,77) KCL=UC<OC>KCH

Mænd 5,82 (0,82) 5,20 (1,30) 5,62 (0,35) 6,00 (0,75) 6,21 (0.67) KCL<KCH

CO

K og M 5,15 (0,89) 5,15 (1,19) 4,94 (0,66) 5,15 (0,60) 5,27( 1.00) KCL=UC=OC=KCH

Kvinder 5,17 (0,95) 5,20 (1,25) 4,88 (0,80) 5,23 (0,66) 5,21 (1.01) KCL=UC=OC=KCH

Mænd 5,10 (0,73) 4,92 (0,95) 5,06 (0,28) 4,90 (0,48) 5,50 (0,97) KCL=UC=OC=KCH

SE

K og M 5,17 (0,97) 4,82 (1,24) 5,02 (0,91) 5,27( 0,72) 5,38 (0,98) KCL<KCH

Kvinder 5,18 (1,01) 4,82 (1,23) 5,00 (0,99) 5,41 (0,73) 5,32 (1,01) KCL<OC=KCH

Mænd 5,13 (0,95) 4,85 (1,42) 5,07 (0,80) 4,82 (0,69) 5,65 (0,89) KCL=UC=OC=KCH

ST

K og M 6,07 (0,81) 5,83 (1,30) 6,00 (0,83) 6,16 (0,44) 6,17 (0,63) KCL=UC=OC=KCH

Kvinder 6,14 (0,80) 5,96 (1,35) 6,11 (0,64) 6,20 (0,35) 6,24 (0,61) KCL=UC=OC=KCH

Mænd 5,82 (0,87) 5,25 (0,85) 5,79 (1,22) 6,11 (0,79) 5,90 (0,69) KCL=UC=OC=KCH

 

1Sammenligning af mean blev gennemført som LSD (α=0,05). Standardafvigelse er vist i parentes. 2KC er grupperet i 
0=KCL; 1=UC; 2=OC; 3=KCH, ATT; Attitude til involvering i pensions; BI: Behavioral Intention; OTC: Openess to 
Change; CO: Conservation; SE; Self-Enhancement; ST: Self-Transcendence 
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Blandt Gruppe 1 og 2 en høj score KCH på værdidimensionen SE, hvilket stemmer godt overens 

med den underliggende værdistruktur om at ville tjene penge, være effektiv og signalere overblik til 

omverdenen. Ligeledes viste kvinderne en tendens til OC inden for værdidimensionen OTC. Da der 

inden for denne værdidimension lægges vægt forandring og at nyde livet her og nu, kan det 

muligvis relateres til ikke at tage tingene så tungt, og at have en overbevisning om, at det nok skal 

gå med den pensionsopsparing man har, hvorfor man kan komme til at agere OC. Mænd viste inden 

for denne værdidimension høj score på KCH til sammenligning.   

10. Diskussion 

Ud fra resultaterne af den gennemførte SEM analyse sås en signifikant sammenhæng i grupperne 

Kvinder og Mænd og Kvinder, i forhold til PBC relateret til BI. Dette stemmer overens med, ifølge 

den gennemførte analyse i opgaven, at information og uddannelse er vigtig, i relation til at øge 

kvinders involvering i deres pensionsopsparing, således at øget PBC, giver større incitament til at 

involvere sig i sin pensionsopsparing. 

I gruppen af mænd sås signifikant værdi af Attitudes påvirkning på BI. Den forudgående analyse i 

opgavens del 1 taget i betragtning giver dette meget god mening, da denne viste, at mænd generelt 

involverer sig mere i deres pensionsopsparing, end kvinder gør. Ifølge TPB vil en positiv attitude til 

at involvere i sin pensionsopsparing være bestemmende for, hvorvidt man handler i forhold til sin 

pension. At der ses en signifikant sammenhæng mellem attitude og BI skyldes muligvis et større 

mod på at kaste sig ud i tingene, en kulturel/normbaseret opfattelse af, at de som mænd skal 

interesserer sig for økonomi og/eller en mere risikobetonet finansiel adfærd end kvinder. Der kunne 

ikke vises nogen signifikant sammenhæng for attitudedannelse ud fra de undersøgte 

værdidimensioner. ST var signifikant positivt relateret til ATT for gruppe 1 og gruppe 2’s 

vedkommende, hvor hypotesen forudsagde en negativt relation. Et værdimæssigt fokus mod 

sociale/miljøorienterede værdier, udelukker således ikke, at man også interesserer sig for sine 

pensionsmæssige forhold. SN viste som forudsagt negativ sammenhæng med BI (dog var denne 

sammenhæng ikke signifikant). 

Med hensyn til at efterprøve H8: Kvinder vil i mindre grad end mænd vise tendens til OC i 

relation til viden om pension viste en opgørelse over KC for hhv. mænd og kvinder, at kvinder 

gennemsnitligt havde en OK på 77% og en SK på 79%, og således meget tæt på KC. Der sås ingen 
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signifikant forskel mellem de to værdier. For mænd gjaldt, at de havde en OK på 79% og en SK på 

76%. Således var der også her tale om værdier meget tæt på KC (der kunne heller ikke vises 

signifikant forskel). Det var dog overraskende, at der i forbindelse med hypotese 8 sås en tendens 

(om end meget svage) til OC blandt kvinderne og UC blandt mændene, se bilag 10. Det var dog 

meget små forskelle, og der kunne ikke vises signifikante forskelle i en gennemført Chi square test. 

Konklusionen må således være, at det kvinder bilder sig ind, de ved om pension svarer til det, de 

faktisk ved. 

Overordnet må det konkluderes, at begrænsningen i det indsamlede datamateriale i forhold til den analyse, 

der ønskedes gennemført, kan have haft betydning for validiteten af de opnåede resultater. Med et større 

antal respondenter, var der muligvis fremkommet andre resultater i forhold til de opstillede hypoteser. Der 

kan således være tale om type II-fejl (at korrekte hypoteser er blevet forkastet) på baggrund af datas 

beskaffenhed. 

 
11. Delkonklusion 2 

Den ovenfor gennemførte analyse af forbrugeradfærden blandt kvinder i relation til involvering i 

deres pensionsforhold, har således givet en indikation af, at især PBC har indflydelse på, hvorvidt 

kvinder rent faktisk involverer sig i deres pensionsforhold.  

Det var ligeledes interessant at OK og SK i forhold til pensionsviden lå meget tæt på hinanden, både 

i forhold til mænd og kvinder. Som det fremgik af ovenstående analyse var der alene 3 hypoteser, 

der kunne bekræftes (PBC for grupperne Kvinder og Mænd, og Kvinder samt Attitude for Mænd). 

Imidlertid lå disse resultater meget tæt op ad resultatet af opgavens del 1, som pegede på at kvinder 

ikke følte sig i stand til at varetage deres pensionsforhold - manglende (PBC).  

Samtidig var attituden til involvering i pension signifikant i forhold til Mænd – hvilket også 

stemmer overens med, at mænd generelt involverer sig mere af deres pensionsopsparing end 

kvinder. 

12. Konklusion 

 
Kompleksiteten i relation til de eksisterende finansielle produkter er inden for de senere år blevet 

markant forøget, hvilket generelt gør det sværere for forbrugerne at gennemskue markedet og 

produkterne.  
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Det er således både mænd og kvinder, der svarer, at de har svært ved at håndtere de beslutninger, de 

skal træffe med hensyn til deres pensionsforhold. Ikke desto mindre eksisterer der en betydelig 

forskel mellem mænds og kvinders pensionsopsparing. Med udgangspunkt i den opstillede 

problemformulering og de tilhørende research questions, er det forsøgt at belyse konkrete og mulige 

årsager til denne forskel. 

Blandt de åbenlyse områder, er de eksisterende forhold på arbejdsmarkedet. Der tales om en 

betydelig udligning i erhvervsfrekvensen mellem mænd og kvinder, hvilket også er korrekt, hvis der 

alene ses på de konkrete procentsatser. På baggrund af den gennemførte analyse fremgår det, at 

dette ikke giver et klart og detaljeret billede af, hvor mange timer og hvilken løn, der ligger bag 

opgørelsen, (Ministeriet for Ligestilling, 2006).  

Netop den eksisterende forskel mellem mænd og kvinders løn er en kraftigt medvirkende årsag til, 

at mænd – og især gifte mænd - er betydeligt bedre stillet end kvinder – især ugifte - mht. til samlet 

årlig indbetaling til pension, (Skatteministeriet, 2005). Det gældende unisex princip gør, at noget af 

denne ulighed reduceres, fordi kvinder gennemsnitligt lever længere, og derfor får udbetalt pension 

over en længere årrække end mændene gør, men der er stadig en betydelig gennemsnitlig forskel, 

(Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003). 

Det eksisterende, uforklarlige løngab på mellem 2 og 6% har naturligvis også en indflydelse på at 

kvinders pensionsopsparing bliver lavere end mænds. Samtidig er arbejdsmarkedet stærkt 

kønsopdelt, således at kvinder typisk er ansat i den kommunale sektor, hvor de beskæftiger sig med 

omsorg, kontor og ofte i rutineprægede stillinger. Mænd er typisk ansat i det private erhvervsliv 

eller i staten inden for håndværk, IT og teknik i udviklingsprægede stillinger. 

Desuden er kvinder mere fraværende fra arbejdsmarkedet i forbindelse med barselsorlov, nedsat tid 

m.v. Der er således nogle konkret områder, der kan kigges på med hensyn til eventuelt at forsøge at 

ændre de eksisterende forhold. Da de arbejdsmarkedsrelaterede forhold er en del af den 

overordnede samfundsstruktur må det forventes, at det vil kræve en længere periode at gennemføre 

ændringer, der skal bidrage til at udligne de eksisterende forskelle.  

Det er dog værd at bemærke, at andelen af kvinder på de længerevarende uddannelser på nuværende 

tidspunkt overstiger andelen af mænd, hvilket på længere sigt, kan få betydning for de eksisterende 

forhold på arbejdsmarkedet. Det kræver dog samtidig bl.a. at mænd (og kvinder) er villige til f.eks. 

at dele barselsperioden i højere grad end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Skal kvinder 
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arbejde flere timer på arbejdsmarkedet, er det samtidig nødvendigt at reducere den tid kvinder 

arbejder (ulønnet) i hjemmet.  

Et muligt tiltag i denne retning er, at øge mulighederne i relation til at få hushjælp ud over den 

nuværende au-pair ordning, som ikke er den ideelle løsning for alle. Det er muligt, at vores samfund 

ændrer sig, så det huslige arbejde bliver fordelt lige mellem mænd og kvinder. Som det er på 

nuværende tidspunkt vil en god og brugbar løsning mht. hushjælp dog være et stort og vigtigt skridt 

i retningen af at øge kvinders mulighed for at være tilknyttet arbejdsmarkedet på lige vilkår med 

mænd, (Davidsen, L., 2009). 

Ud over de arbejdsmarkedsrelaterede forskelle i mænds og kvinders muligheder for 

pensionsopsparing, er der en tendens til at kvinder undgår selv at tage ansvar for deres pension, og i 

stedet lader deres mænd eller pensionsrådgivere tage sig af deres økonomi, (ATP, 2010a). Der er 

behov for, at kvinder i højere grad selv vælger at tage ansvar, end det er tilfældet på nuværende 

tidspunkt. Som beskrevet i den forudgående analyse findes der efterhånden lang række værktøjer, 

fra hjemmesider til ”peptalk live”-møder, (ATP Forum, 2010), som gør det muligt at få et bedre 

overblik over pensionsforhold. Samtidig viste den gennemførte analyse, at netop den opfattede 

viden på området var statistisk signifikant i forhold til intentionen om at involvere sig i sin 

pensionsopsparing. De gældende sociale normer, må dog samtidig forventes at have en større eller 

mindre indflydelse på forskellen mellem mænds og kvinders involvering i pensionsopsparing, da 

det som udgangspunkt er forventet, at mænd ved hvordan de skal håndtere økonomiske forhold, 

bl.a. pension, mens det modsatte i højere grad gør sig gældende for kvinder. 

I den gennemførte analyse var der således en del forhold, der pegede i retning af, at der ligger en 

stor del kulturel forståelse og kønsmæssig opfattelse i baggrunden af de aktuelle forskelle i 

pensionsopsparing mænd og kvinder imellem.  

Fra vi er børn, bliver vi underlagt nogle normer for, hvordan hhv. piger og drenge skal agere og 

hvad der bliver opfattet som feminin og maskulin adfærd. På den baggrund får vi ret tidligt indlært 

nogle mønstre, som vi tager med os gennem tilværelsen, og som har indflydelse på de valg, vi 

træffer mht. uddannelse, arbejde mv.  

Der forskes desuden i, om der ud over de synlige forskelle på mænd og kvinder også eksisterer 

kønsrelaterede biologiske/fysiologiske forskelle, der kommer til udtryk gennem forskellig adfærd 

for mænd og kvinder. Der findes ikke på nuværende tidspunkt endegyldige beviser for sådanne 
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forskelle (så vidt det har været muligt at gennemgå litteraturen i forbindelse med denne opgave), 

men samtidig har de heller ikke kunnet udelukkes. 

Det kan derfor heller ikke umiddelbart forklares, hvorfor kvinder agerer betydeligt mindre 

risikovilligt i forhold til investering af pensionsmidler, men en række forskellige undersøgelser 

peger alle i den retning. Et studie pegede imidlertid på, at kvinder som demonstrerede en høj viden 

på område, også viste en øget tendens til at ”turde” tage risici og accepterede den usikkerhed, der 

var forbundet hermed (Schubert et al, 2002). 

Generelt viser kvinder en lav grad af interesse og involvering i pension, hvilket bl.a. fremgik af den 

gennemførte kvalitative analyse. 

Udbyderne af pension er samtidig klar over, at det er nødvendigt at sikre en større grad af 

finansielle kompetencer hos forbrugerne, ikke mindst blandt kvinderne, da de gennemførte 

forbrugeranalyser, entydigt peger i retning af, at meget få kan overskue deres pensionsforhold. For 

at imødekomme dette forsøger udbyderne løbende at forbedre og udvikle de værktøjer og den 

rådgivning de tilbyder kunderne. 

På spørgsmålet om, hvorvidt de ville bidrage med materialer, cases etc. til undervisning i 

folkeskoler, på gymnasier etc., svarede de stort set alle ja. Det må således tages som et udtryk for, at 

der er en vilje til medvirke til ikke blot at fastholde og servicere de nuværende kunder, men også på 

et mere overordnet CSR niveau at bidrage til at øge de finansielle kompetencer hos de kommende 

forbrugere 

Samtidig har man fra Forsikring og Pensions side taget en række overordnede initiativer, der dels 

skal hjælpe forbrugerne til at forstå deres pensionsprodukter bedre, dels være med til at styrke 

branchens image og troværdighed blandt efterspørgerne.  

I forsøget på at øge den finansielle forståelse i Danmark ser man desuden i hos Forsikring og 

Pension på, hvordan man håndterer begrænset finansiel viden i andre lande. Problemet er generelt 

anerkendt og der gennemføres en række tiltag såvel på brancheniveau i de enkelte lande og centralt 

i både OECD og EU, hvor man blandt andet har lanceret undervisningssitet, DOLCETA.EU (som 

også forligger i en danske version som DOLCETA.DK).  

Der findes efterhånden også i Danmark en lang række forskellige tilbud om mulighed for 

information om økonomi, pension m.v. Ifølge en af konklusionerne i rapporten ”Financial Literacy 

and Transparency Initiatives and Tools in Life and Pensions” (F&P, 2008), kræver det nu, at der 
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bliver gennemført en overordnet plan for, hvordan alle disse tiltag skal markedsføres over for 

forbrugerne og ikke mindst, at der bliver allokeret midler til oplysning om de aktuelle tiltag, og 

hvordan de kan bruges. Samtidig er det vigtigt, at der holdes fast i en overordnet struktur, så 

forbrugerne ikke bliver mere forvirrede af at kunne læse den samme information i et antal 

forskellige versioner. Netop ensretning af de mange fagudtryk som bruges i pensionsbranchen, står 

på dagsordenen hos F&P. 

Med udgangspunkt i de forudgående analyser gøres der også overordnet fra samfundets side et 

forsøg med henblik på at øge forståelsen og interessen for pensionsopsparing, (oprettelse af Penge 

og Pensionspanelet, Borger.dk samt den gennemførte analyse af kvinders pensionsforhold, 

(Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003). På nuværende tidspunkt er der dog behov for at alle 

disse tiltag bliver markedsført målrettet for at sikre, at de kommer til at blive brugt efter hensigten. 

Der kan naturligvis ikke konkluderes noget endeligt ud fra resultaterne af et enkelt studie, men 

sammenholdt med resultatet af den kvantitative analyse, som viste at PBC, som den eneste variabel, 

viste en signifikant indflydelse på involvering i pension for kvinder, er det absolut relevant at 

fokusere på dette område, og at finde den rette måde og de rette medier at formidle budskabet 

igennem. Ud over at rette informationen mod de nuværende kvindelige forbrugere (for at ændre 

forholdene på kort sigt), virker det samtidig relevant at fokusere på at øge den finansielle forståelse 

tidligere i livet – f.eks. allerede i folkeskolen samt ved at mødre/forældre er rollemodeller for deres 

døtre for at sikre en ny generation af finansielt bevidste kvinder (ændring af forholdene på længere 

sigt). 

13. Perspektivering og handlingsalternativer 

På baggrund af den indledende markedsanalyse, samt resultaterne af hhv. den kvalitativ og 

kvantitative analyse er der nogle områder, som umiddelbart virker relevante, at tage udgangspunkt i 

med hensyn til det videre arbejde i forhold til at udjævne de eksisterende forskelle mellem mænds 

og kvinders pensionsopsparing. 

Samtidig bliver der lagt et stort stykke arbejde i at uddanne forbrugerne fra såvel udbydernes side, 

som overordnet på OECD, EU-plan i erkendelse af de problemer, der følger med, når befolkningen 

ikke kan overskue deres finansielle forhold. 



 

76 

 

For yderligere at skabe interesse for pensionsforhold blandt kvinder, er det vigtigt, at der bliver 

gjort opmærksom på, at disse tilbud eksisterer samt at de er sat op på overskuelig vis, så det er en 

hjælp at benytte dem. 

Samtidig er det relevant at overveje, hvorledes kommunikationen formidles. I den forbindelse er det 

relevant at spørge kvinderne, hvordan information om pensionsforhold skal formidles, for at de får 

bedst nytte af den. Hvis web-baserede beregningsmodeller ikke appellerer til kvinder, er 

sandsynligheden for, at de bliver brugt tilsvarende lille. Måske er det mere attraktivt for kvinder 

f.eks. at deltage i workshops med andre kvinder for at lære om finansielle forhold som beskrevet 

hos Davidsen (2009). 

Netop fordi der umiddelbart er en indstilling til, at der skal rettes op på de eksisterende problemer i 

forhold til bl.a. kvinders viden om pensionsmæssige forhold (både fra udbydernes og samfundets 

side), er det vigtigt at de tiltag, der gennemføres, også rammer kvinderne.  

I forbindelse med den gennemførte kvalitative analyse havde stort set ingen af respondenterne hørt 

om de muligheder, der eksisterer på nettet. Er det i stedet information via cases/foredrag eller 

mulighed for at diskutere sine pensionsforhold lidt mere anonymt gennem on-line communities 

(som det f.eks. er muligt på ATP FORUM), (ATP, 2010a), der er behov for? Er man muligvis 

interesseret i at blive informeret/opdateret løbende om pensionsforhold, muligheder for 

undervisning etc. via SMS/e-mail etc.? Det er vigtigt at få fastlagt, så ressourcerne kan bruges bedst 

muligt. 

De igangværende tiltag fra udbydernes side (F&P, 2010) i forhold til at give et bedre overblik over 

omkostninger, indholdet af pensionsordningen, er samtidig et meget vigtigt skridt, da problemer i 

forhold til at forstå indholdet af pensionsoversigterne af mange bliver nævnt som et stort problem.  

Alle disse tiltag kan forhåbentlig inden for hver sit område være med til at starte en positiv spiral, 

således at det bliver mere interessant at involvere sig i sine pensionsforhold jo mere man føler, man 

ved, (jf. TPB og den gennemførte analyse). 

Der bliver med jævne mellemrum skrevet om problemer i forhold til kvinders lavere 

pensionsopsparinger. Dette kan samtidig være medvirkende til, at der fortsat sættes fokus på emnet, 

og at det kan påvirke til at flere kvinder begynder at interessere sig for emnet. Som nævnt i analysen 

bliver kvinder bedre og bedre uddannede, hvilket også kan forventes at få indflydelse på, hvor 
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meget kvinder involverer sig i deres opsparinger, ligesom det muligvis kan medvirke til at normerne 

på længere sigt ændres mht., om det er feminint eller maskulint at beskæftige sig med økonomi. 

14. Mulige scenarier for ændring af de nuværende forhold 

I forbindelse med interviewene med udbyderne var der generelt en klar interesse for at bidrage med 

cases/undervisningsmaterialer, hvis undervisning i finansiel forståelse blev indført i f.eks. 

folkeskoler eller på gymnasier. Man kunne i denne sammenhæng forestille sig at undervisningen 

tog udgangspunkt i tværfaglige case-baserede projekter (samfundsfag, matematik etc.). Samtidig 

kunne man evt. i sammenhæng netop med et emneområde som finansiel viden, overveje kønsopdelt 

undervisning, da området bliver opfattet som maskulint orienteret i vores kultur, (Schubert et 

al.,2002). Kønsopdelt undervisning er generelt et kontroversielt emne, men skal man tro på 

resultaterne af den indledende analyse, kan det medvirke til at pigerne i højere grad tager ansvar og 

initiativ i stedet for at overlade det til drengene, (Booth, 2009). 

Ud over at indføre finansiel forståelse på skoleskemaerne, er der flere tiltag, som ligeledes kunne 

overvejes på det strukturelle plan i forhold til at forbedre kvinders pensionsmæssige forhold. 

Herunder evt. at forbedre pensionsmulighederne under barsel, at forhøje kvinders indbetaling (og 

dermed udbetaling) af ATP, som én mulighed i forhold til at gøre pensionsindbetaling obligatorisk 

og samtidig kompensere for det uforklarlige løngab.  

Ligeledes kunne forbedrede muligheder for at få hjælp til husligt arbejde (i stil med den tidligere 

hjemmeserviceordning) bidrage til at kvinder i højere grad kunne være på arbejdsmarkedet på 

samme vilkår som mænd.  

Kunne det samtidig lykkes at gøre pensionsopsparing relevant gennem tilværelsen – evt. ved en 

form for belønning for at starte en pensionsopsparing tidligt, ville det sandsynligvis også gavne. 

Disse er mulige tiltag, der kan bidrage til at påvirke samfundsnormen hen imod, at man naturligvis 

interesserer sig for sin pensionsopsparing. 

Når alt dette er sagt, er der dog ingen tvivl om, at det er hos kvinderne selv, forandringen skal starte 

– og det kan blandt andet ske ved at kvinder i højere grad ikke bilder sig ind, at de ikke forstår deres 

pension, men i stedet kaster sig ud i at blive klogere.  
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Spørgsmål  Svar 

1  Hvilken virksomhed vedrører besvarelsen?  Topdanmark Forsikring A/S, Bjørn Verwohlt 

2  Er der ifølge din opfattelse forskel på hvordan mænd og kvinder 
håndterer at spare op til pension? 

Ja 

3  Hvis du mener, at der er forskel(le), hvordan vil du da beskrive den 
(dem)? 

Ligesom andre pengeting, som bank og realkredit ‐ er det rigtigt interessant for kvinde
generelt. 

4  Hvad er ifølge dig årsagen(erne) til, at kvinders 
pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds? 

Do. 

5 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 5 år)? 

Ligeløn, samme arbejdsomfang. Fjerne skattefradraget. 
Sælge pension på andre værdier til kvinder end til mænd. (er prøvet i Danica / 
Statsanstalten med en bog til kvinder om pension) 

6 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 20 år)? 

Do. 

7  Gør I noget specifikt for at øge kvinders  interesse for at spare op til 
pension? 

Nej 

8  I givet fald, hvilke tiltag har I gennemført?  NA 
9  Hvilke områder i forbindelse med pension, vil du pege på som de 

sværeste fro hhv. kvinder og mænd at få overblik over? 
Det rigtige behov, som også tager hensyn til kundens verdensbillede. Behovene nu er 
rent financielle ‐ og de kan ændres på et øjeblik ved skilsmisse, finanskrise, 
arbejdsløshed, sygdom, ændrede livsprioriteringer etc. ‐ og det passer kvinder dårligst

10  Har I gennemført tiltage i jeres virksomhed, der skal gøre det lettere 
for kunderne at forstå deres pensionsoversigt? 

Ja 

11  Hvis ja, hvilke tiltag?  Prøver at blive bedre til at beskrive pensionsen forståeligt. 
Bedre rådgivningsværktøj ‐ (ikke implementeret endnu) 
Lagdelt kommunikation 
Se kundens pensionsioner i forskellige selskaber, som en helhed 

12  Mener du, at det kunne være relevant at sætte større fokus på 
pension i forbindelse med undervisning i f.eks. folkeskolen/på 
videregående uddannelser? 

Nej 

13  Kunne du forestille dig, at jeres virksomhed ville bidrage med 
undervisningsmateriale i form af cases eller lignende om pension, 
til brug i undervisningen i f.eks. folkeskoler/gymnasier etc.? 

NA 

14  Har du yderligere kommentarer m.v., du ønsker at tilføje, er du 
meget velkommen til at skrive dem her. 

Hvis ikke du har bogen fra Danica, så prøv at få fat i den :‐) 

Spørgsmål  Svar 



1  Hvilken virksomhed vedrører besvarelsen?  PFA Pension, Thomas Torp 

2  Er der ifølge din opfattelse forskel på hvordan mænd og kvinder 
håndterer at spare op til pension? 

Ja 

3  Hvis du mener, at der er forskel(le), hvordan vil du da beskrive den 
(dem)? 

Kvinder har generelt lavere pensionsopsparing end mænd 
Kvinders investeringsprofil er generelt mere forsigtig end mænds 

4  Hvad er ifølge dig årsagen(erne) til, at kvinders 
pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds? 

Lavere løn. Kvindefag har generelt lavere pensionsbidrag. Kvinder har fravær fra 
arbejdsmarkedet fx i forbindelse med barsel. Kvinder trækker sig generelt tidligere 
tilbage fra arbejdsmarkedet og har samtidigt længere levetid. Det betyder, at deres årli
udbetaling bliver lavere. 

5 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 5 år)? 

Fokus på kvindernes pension i offentligheden 
Pension skal prioriteres højere i lønforhandlinger i kvindefag 

6 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 20 år)? 

Do. 

7  Gør I noget specifikt for at øge kvinders interesse for at spare op til 
pension? 

Ja 

8  I givet fald, hvilke tiltag har I gennemført?  Jævnlig pressemæssig fokus på kvindernes manglende pensionsopsparing 
9  Hvilke områder i forbindelse med pension, vil du pege på som de 

sværeste fro hhv. kvinder og mænd at få overblik over? 
Værdiskabelse, Omkostninger, Indhold, Overblik over samlet dækning og konsekvens

10  Har I gennemført tiltage i jeres virksomhed, der skal gøre det lettere 
for kunderne at forstå deres pensionsoversigt? 

Ja 

11  Hvis ja, hvilke tiltag?  Helt nyt pensionsprodukt PFA Plus, der gør det langt nemmere at forstå 
pensionsordningen. 
Bedre information til kunderne om omkostninger, bl.a. indførelse af ÅOK og ÅOP. 

12  Mener du, at det kunne være relevant at sætte større fokus på 
pension i forbindelse med undervisning i f.eks. folkeskolen/på 
videregående uddannelser? 

Ja 

13  Kunne du forestille dig, at jeres virksomhed ville bidrage med 
undervisningsmateriale i form af cases eller lignende om pension, 
til brug i undervisningen i f.eks. folkeskoler/gymnasier etc.? 

Ja 

14  Har du yderligere kommentarer m.v., du ønsker at tilføje, er du 
meget velkommen til at skrive dem her. 

 

Spørgsmål  Svar 

1  Hvilken virksomhed vedrører besvarelsen?  Danica Pension, Jens Christian Nielsen 

2  Er der ifølge din opfattelse forskel på hvordan mænd og kvinder 
håndterer at spare op til pension? 

Ja 



3  Hvis du mener, at der er forskel(le), hvordan vil du da beskrive den 
(dem)? 

Kvinder sparer mindre op end mænd. Blandt dem, som opsparer er der en overvægt a
kvinder, der sparer op i livsvarige pensioner, mens mænd er mere til ratepension. 
Kvinder er mindre risikovillig i deres opsparing. 

4  Hvad er ifølge dig årsagen(erne) til, at kvinders 
pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds? 

Kvinder tjener mindre og mænd får højere bonus end kvinder i gennemsnit. Derfor er 
mænds ʺfrivilligeʺ indbetalinger større end kvindernes. 

5 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 5 år)? 

Gøre opmærksom på, at ʺkvinder i højere grad end tidligere selv er herre over sin egne
pensionsforholdʺ ‐ bl.a. på grund af nye regler for deling af pensioner ved skilsmisse, 
hvor manden som udgangspunkt kan tage hele sin pensionsopsparing med uden delin

6 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 20 år)? 

Foregående spørgsmål. Plus oplysning, oplysning, oplysning. 

7  Gør I noget specifikt for at øge kvinders interesse for at spare op til 
pension? 

Ja 

8  I givet fald, hvilke tiltag har I gennemført?  Ja ... vi gør noget ved at udgive en bog om kvinders økonomiske forhold og så generel 
rådgive kvinder om behovet for selv at spare op til sin egen pension.  
Men indrømmet ... Vi kan bestemt gøre mere. 

9  Hvilke områder i forbindelse med pension, vil du pege på som de 
sværeste fro hhv. kvinder og mænd at få overblik over? 

Ingen kønsmæssige forskelle. Ikke andet end, at mændene nok følger lidt mere med, 
fordi mændene typisk er dem, som indbetaler ekstra til pension. 

10  Har I gennemført tiltage i jeres virksomhed, der skal gøre det lettere 
for kunderne at forstå deres pensionsoversigt? 

 

11  Hvis ja, hvilke tiltag?  På www.danica.dk har vi den 20. oktober 2010 færdigudviklet en lækker ʺDin 
Netpensionʺ, der svarer til en Netbank. Her kan kunden enkelt og overskueligt se, 
hvordan hun er dækket og på en kontooversigt få et klart overblik over afkast, 
omkostinger og udvikling. 

12  Mener du, at det kunne være relevant at sætte større fokus på 
pension i forbindelse med undervisning i f.eks. folkeskolen/på 
videregående uddannelser? 

Ja 

13  Kunne du forestille dig, at jeres virksomhed ville bidrage med 
undervisningsmateriale i form af cases eller lignende om pension, 
til brug i undervisningen i f.eks. folkeskoler/gymnasier etc.? 

Ja 

Spørgsmål  Svar 
1  Hvilken virksomhed vedrører besvarelsen?  PensionDanmark, Pressechef Michael Carlsen 

2  Er der ifølge din opfattelse forskel på hvordan mænd og kvinder 
håndterer at spare op til pension? 

Ja 

3  Hvis du mener, at der er forskel(le), hvordan vil du da beskrive den 
(dem)? 

Kvinders arbejdsliv generelt med færre timer på arbejdsmarkedet grundet barsel og 
jobvalg mv. 

4  Hvad er ifølge dig årsagen(erne) til, at kvinders  Større frivillige indbetalinger på pensionsordningen 



 

 

pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds? 

5 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 5 år)? 

Indfør ordninger der opvejer de færre timer på arbejdsmarkedet ‐ eller 
informationskampagner målrettet kvinder, så de bliver opmærksomme på 
problematikken 

6 
Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 20 år)? 

Do. 

7  Gør I noget specifikt for at øge kvinders interesse for at spare op til 
pension? 

Nej 

8  I givet fald, hvilke tiltag har I gennemført?   

9  Hvilke områder i forbindelse med pension, vil du pege på som de 
sværeste fro hhv. kvinder og mænd at få overblik over? 

Fritvalgsordninger + forsikringselementer ifm pensionsindbetalinger 

10  Har I gennemført tiltage i jeres virksomhed, der skal gøre det lettere 
for kunderne at forstå deres pensionsoversigt? 

Ja 

11  Hvis ja, hvilke tiltag?  Automatik i ordninger så kunderne ikke behøver tænke på pensionsselskabet ‐ men 
pensionsselskabet husker kunden (fx under kritisk sygdoms forsikring) 

12  Mener du, at det kunne være relevant at sætte større fokus på 
pension i forbindelse med undervisning i f.eks. folkeskolen/på 
videregående uddannelser? 

Ja 

13  Kunne du forestille dig, at jeres virksomhed ville bidrage med 
undervisningsmateriale i form af cases eller lignende om pension, 
til brug i undervisningen i f.eks. folkeskoler/gymnasier etc.? 

Ja 

14  Har du yderligere kommentarer m.v., du ønsker at tilføje, er du 
meget velkommen til at skrive dem her. 

 

Spørgsmål  
 

Svar 

1  Hvilken virksomhed vedrører besvarelsen?  Nordea Liv og Pension, Helle Holm 
2  Er der ifølge din opfattelse forskel på hvordan mænd og kvinder 

håndterer at spare op til pension? 
Ja 

3  Hvis du mener, at der er forskel(le), hvordan vil du da beskrive 
den (dem)? 

Jeg mener at kvinder har en tendens til at sige ʺjeg har ikke forstand på pensionʺ i 
højere grad end mænd. Samtidig mener jeg at mange kvinder har mere fokus på 
tryghed og SRI end på højt afkast. 

4  Hvad er ifølge dig årsagen(erne) til, at kvinders 
pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds? 

Især barselsorlov og nedsat arbejdstid betyder meget for kvinders pensionsopsparin

5  Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 5 år)? 

Man får jo det man betaler for, så hvis ikke kvinderne er indstillede på at indbetale 
ekstra til pension når de vælger at gå på deltid og på barsel, så er det svært at ændre



 

 

på. Men pensionsselskaberne kunne gøre meget mere for at fastholde den høje 
indbetaling. 

6  Hvad mener du, at man skal gøre for at ændre dette på kort sigt 
(inden for 20 år)? 

Der skal ske en holdningsændring i samfundet, der sikre at kvinder ikke ʺlader sig 
forsørgeʺ men tager ansvar for, at alle valg man træffer i livet, har konsekvenser ‐ og
at man vælger at fokusere på børn og familie i nogle år.  

7  Gør I noget specifikt for at øge kvinders  interesse for at spare op 
til pension? 

Nej 

8  I givet fald, hvilke tiltag har I gennemført?  NA 
9  Hvilke områder i forbindelse med pension, vil du pege på som de 

sværeste fro hhv. kvinder og mænd at få overblik over? 
Jeg tror at de fleste kvinder har svært ved at forholde sig til, hvor risikovilligt de vil 
investere. Flere mænd har traditionelt interesseret sig for økonomi, så de har ikke en
barriere der siger ʺjeg ved ikke noget om detʺ. 

10  Har I gennemført tiltage i jeres virksomhed, der skal gøre det 
lettere for kunderne at forstå deres pensionsoversigt? 

Ja 

11  Hvis ja, hvilke tiltag?  Vi har udviklet en årsoversigt, som giver kunderne et hurtigt overblik over 
pensionsordningen, med farver og grafik. Vi har fået meget fine tilbagemeldinger fra
kunderne på, at det er blevet langt lettere at overskue produktet med den nye 
oversigt. 

12  Mener du, at det kunne være relevant at sætte større fokus på 
pension i forbindelse med undervisning i f.eks. folkeskolen/på 
videregående uddannelser? 

Ja 

13  Kunne du forestille dig, at jeres virksomhed ville bidrage med 
undervisningsmateriale i form af cases eller lignende om pension, 
til brug i undervisningen i f.eks. folkeskoler/gymnasier etc.? 

Ja 

14  Har du yderligere kommentarer m.v., du ønsker at tilføje, er du 
meget velkommen til at skrive dem her. 

 



 



 



 



 



 

   

Kilde: (F&P, 2010)



 



 

 

Deltagere Fokusgruppe 1 

ME:  
Kvinde, 37 år,  redaktør, cand. mag. i film og medievidenskab, gift, 3 børn, hhv. 8, 10,  12 år, , 
arbejdstid 37 timer om ugen 
 
NK:  
Kvinde 35 år,  direktionssekretær, bachelor , gift, 2 børn, 7 og 4 år, arbejdstid 37 timer om ugen 
 
CH: 
Kvinde 30 år, projektkoordinator, cand. polit., fast parforhold, ingen børn  
 
HS: 
Mand 52 år, projektleder, ingeniør, 4 børn, hhv. 7, 9, 14 og 24 år, 
 

Deltagere Fokusgruppe 2 

MH:  
Kvinde 43 år, projektkoordinator, akademiøkonom, gift, 3 børn, hhv. 5, 7 og 10 år, arbejdstid 20 
timer om ugen 
 
MK:  
Kvinde 44 år, projektleder, advokatsekretær, gift, 3 børn, 8, 10 og 13 år, arbejdstid 37 timer om ugen 
 
MH: 
Kvinde 45 år, selvstændig, socialpædagog, gift 2 børn, 9 og 10 år, arbejdstid 32 timer om ugen 
 
JP: 
Kvinde 43 år, proceskonsulent, cand. merc., 2 børn, hhv. 0 og 5 år 
 

Individuelle interviews 

Mand 42 år, gift, 3 børn 5, 9 og 11 år, adm. dir., arbejdstid 50 timer om ugen 

Kvinde 42 år, gift, 1 barn, 11 år, international marketingchef, arbejdstid 37 timer om ugen 

Mand 35 år, parforhold, ingen børn, free lance oversætter arbejdstid 37 timer om ugen 

Kvinde 44 år, gift, 3 børn, 5, 9 og 11 år, projektkoordinator, arbejdstid 15 timer om ugen 

Kvinde 26 år, single, ingen børn, bogholderiassistent, arbejdstid 37 timer om ugen 

Kvinde 48 år, gift, 2 børn 14 og 16 år, selvstændig, 45 timer om ugen 

Kvinde, 21 år, kæreste, ingen børn, studerende, arbejdstid  

Kvinde, 49 år, gift, 1 barn på 9 år, marketingchef  

Kvinde 37 år, fraskilt, 2 børn, 5 og 10 år SoSu assistent 

Kvinde 40 år, gift, 3 børn, 1, 8 og 13 år, selvstændig 

Kvinde 37 år, gift, 2 børn, 4 og 9 år forlagschef 



 
 



Interviewperson 1  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Mand 42 år, gift, 3 børn 5, 9 og 11 år 

2. Beskæftigelse  Adm. dir.  

3. Antal arbejdstimer om ugen  60 timer om ugen 
4. Uddannelse  Jeg har været officer i Livgarten i tre år og læste derefter til 

markedsøkonom. Efterfølgende læste jeg HD(O) og for fire år 
siden blev jeg færdig med at læse MBA 

5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg har sparet op, siden jeg startede som trainee for ca. 20 
år siden. Det har været en fast del af min lønpakke siden da. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Gennem min arbejdsgiverpension har jeg både en rate og en 
kapitalpension. Jeg må ærligt indrømme, at jeg går alt for lidt 
op i min pension – når jeg samtidig tænker på, at jeg hver 
måned sætter 15% af min bruttoløn ind.  

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Mine pensionsforhold tager min pensionsrådgiver sig af. Min 
kone er desuden med, når jeg holder møde med ham, da hun 
er den, der primært tager sig af de økonomiske forhold i 
vores familie – det er måske nok lidt utraditionelt, men det 
interesserer mig overhovedet ikke. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Jeg har overvejet om det var bedre, at sætte mine penge i det 
firma, jeg er direktør for. Måske ville det både på kortere og 
længere sigt give et bedre afkast.  Samtidig har den finansielle 
krise betydet, at der er blevet gjort et stort indhug i min 
opsparing, da en stor del er investeret i aktier, så jeg ved ikke 
hvor god en idé, jeg synes det er, at spare op i et 
pensionsselskab. 

9. Hvor længe har du sparet op?   Jeg bruger den tid, hvor jeg har møde med min 
pensionsrådgiver stort set. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Se tidligere 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Jeg synes, at det er kedeligt og uoverskueligt. Jeg får aldrig 
rigtig læst alle de papirer, jeg ellers får i store mængder fra 
mit pensionsselskab.  

12. Hvor godt synes du at du er inde i dine 

personlige pensionsforhold 

Det kunne jeg godt interessere mig mere for, men igen virker 
det for uoverskueligt og kedeligt, at gå i gang med. 

13. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

Informationsmængden skulle begrænses først og fremmest, 
og så tror jeg, at hvis der var nogen, der kom og viste mig en 
beregning på, hvor meget jeg kunne tjene/undgå at tabe, ved 
selv at engagere mig, kunne det måske være med til at ændre 
det en lille smule. 

14. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

Jeg håber, at jeg bliver i stand til at gøre de ting, jeg gerne vil 
til den tid, drikke lidt god rødvin, rejse, spille golf, have mig 
en ordentlig bil. Men det må tiden vise – forhåbentligt 
kommer der en periode nu, hvor der forhåbentlig kan blive 
rettet lidt op på det, jeg har tabt de seneste par år. Hvis jeg ser 
på mine forældre, må jeg sige at det virker rart at kunne gøre 
alle de ting, og de gør det. 

15. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Jeg har haft ham i mange år snart, men jeg er jo godt klar 
over, at jeg også er en kunde for ham, men så længe jeg ikke 
sætter mig bedre ind i det, er det primært ham, der sætter 
min pensionsopsparing sammen. 

 



 

Interviewperson 2 Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde 42 år, gift, 1 barn, 11 år 
2. Beskæftigelse  International produktchef 
3. Antal arbejdstimer om ugen  60 timer  
4. Uddannelse  Kemiingeniør 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, vores firmaordning er skruet sammen, så jeg 

har sparer i alt 12% op af min løn +10% er 
firmabetalt og  5% som jeg selv betaler månedligt 
via min løn.  

6. Hvilken form for opsparing har du?  Gennem min arbejdsgiverpension har jeg en 
kapitalpension, og så har jeg lagt en del af min 
opsparing i obligationer plus at vi har et hus. 

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Jeg tager mig primært at mine egne 
pensionsforhold. Min mand og jeg har fælles 
økonomi, men pensioner kører vi hver for sig. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din 

pension igennem? 

I alt bliver det måske 2‐3 timer, hvis jeg runder op. 
Det er nok ikke det, jeg bruger mest tid på. 

9. Hvor længe har du sparet op?   Bortset fra min barselsperiode har jeg sparet op de 
seneste 12 år. Jeg var lidt lang tid om at komme i 
gang med en uddannelse, så derfor er det ikke 
blevet til længere tid. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Jeg synes ikke, at pensionsselskaberne gør nok for 
at sikre, at kunderne kan forstå de materialer, de 
modtager, og derfor bliver det for uoverskueligt 
og noget man nærmest ikke kan tage sig sammen 
til at tage sig af.  

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Igennem mit arbejde har jeg et årligt møde med en 
rådgiver fra PFA, som er det firma, jeg sparer op i. 

12. Hvor godt synes du at du er inde i dine 

personlige pensionsforhold 

Det er vist mest til husbehov, men samtidig er jeg 
også lidt opmærksom på, at jeg er nødt til at have 
bare en lille smule styr på, at jeg får sparet op. 

13. Hvor sparer du op?  PFA Pension 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at 
jeg nogensinde kommer til at synes, at det er 
spændende. Måske hvis jeg blev tvunget til selv at 
skulle investere, og jeg ikke længere var i en 
pensionskasse. 

15. Hvilken forventning har du til din 

levestandard som pensionist 

Det samme som nu, forhåbentlig bedre. Til den tid 
har vi nok betalt vores hus ud. Vi rejser rigtig 
meget nu, og det vil jeg virkelig gerne blive ved 
med. Det er meget vigtigt for os. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Tjaa, det har jeg i hvert tilfælde valgt at have lige 
nu. 

 

 

 

 



Interviewperson 3  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Mand 35 år, parforhold, ingen børn 

2. Beskæftigelse  Freelance oversætter 

3. Antal arbejdstimer om ugen  Det varierer noget, men det passer nok meget godt med 37 
timer 

4. Uddannelse  Oprindeligt er jeg uddannet lærer, og underviste et par år, 
indtil jeg besluttede at læse videre inden for de sprogfag, 
jeg underviste i. 

5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg startede, da jeg begyndte at undervise, og er siden 
da, også efter jeg holdt op med at undervise, fortsat med at 
sætte penge af til pension. Det har ikke været så meget, de 
seneste par år, men min bankdame fik mig overbevist om, 
at det var en god idé. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Jeg sætter penge ind på en kapitalpension, men gør ikke så 
meget ud af at undersøge mht. hvordan de bedst kan 
investeres. Det regner jeg med, at banken har styr på. 

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Min kæreste og jeg tager os hver især af vores økonomiske 
forhold. Jeg er ikke nogen haj til pension, så jeg ville 
nødigt give min kæreste råd i den retning eller tage ansvar 
for, at hun får sparet op, og hun har det vist på samme 
måde. Pension er ikke lige det, vi taler mest om. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Det er ikke meget ‐ det er helt sikkert mindre end en time 
om året.  

9. Hvor længe har du sparet op?   Jeg har vel sparet op i 5‐6 år nu. Det blev som sagt ikke til 
så meget, mens jeg læste, så jeg forsøger at gøre noget ved 
det nu. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Pension er ikke det mest spændende i verden – måske 
nærmere det modsatte, men man bliver nok glad for det, 
når man ikke skal arbejde længere, hvis man har nogle 
penge, til det man gerne vil. Samtidig ved jeg egentlig 
heller ikke, hvor meget jeg tror på det, de lover.  

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Nej ikke rigtig. Jeg taler stort set ikke om mine økonomiske 
forhold med andre, end min bank. 

12. Hvor godt synes du at du er inde i dine personlige 

pensionsforhold 

Nogenlunde – men som sagt interesserer jeg mig ikke så 
meget for mine pensionsforhold på nuværende tidspunkt. 
Jeg kender de mest gængse begreber, men er på ingen 
måde nogen skarp investor. Det kan være jeg bliver det 
senere, men lige nu gør jeg ikke så meget ved det. 

13. Hvor sparer du op?  Jeg sparer op gennem min bank. 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

At det var mere overskueligt sat op. Hvis jeg skulle 
interessere mig mere for det skulle det være noget i stil 
med, at jeg lige pludselig kunne se, at jeg tjente en hel 
masse penge ved at interessere mig for det, uden at skulle 
arbejde for meget for det. Som det er nu, er der ikke det 
helt store udbytte, såvidt jeg kan læse ud af mine 
pensionspapirer. Jeg bruger heller ikke så meget tid på at 
læse dem. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

Det er svært at sige, men i hvert tilfælde som min 
nuværende. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

 Ja, som udgangspunkt, men det er helt sikkert, at min 
pensionsopsparing kunne optimeres, hvis jeg selv ville 
investere noget mere tid i det.  



 

 

 

 

Interviewperson  4   

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde 44 år, gift, 3 børn, 5,9 og 11 år 
2. Beskæftigelse?  Projektkoordinator 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  15 timer 
4. Uddannelse?  HD(A) 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, inden jeg gik på nedsat tid sparede jeg op af min 

løn, så jeg har vel nået at spare op i ca. 10 år. 
Desuden har jeg købt nogle medarbejderaktier, som 
indtil videre har vist sig at være en rigtig god 
investering – heldigvis for de seneste fire år har jeg 
stort set ikke sparet noget op. Desuden har jeg være 
på barselsorlov tre gange, så det har også kostet lidt 
på pensionsopsparingen. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Fra min tidligere opsparing har jeg kapital pension, 
og så har jeg sparet op i aktier. 

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Jeg tager mig primært at mine egne 
pensionsforhold. Desuden står jeg for stort set al 
anden økonomi i vores familie – lån i 
kreditforeningen, betaling af regninger etc. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Det er nok ca. 1/2 time. 

9. Hvor længe har du sparet op?   Se tidligere 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Jeg  synes,  at  det  er  uinspirerende  og 
uigennemskueligt. Jeg har svært ved at danne mig et 
overblik,  da det  så  vidt  jeg  har  kunnet  se  og  læse 
mig  til  er  svært  at  sammenligne  de  produkter,  de 
forskellige pensionsselskaber  tilbyder.  Jeg  synes,  at 
det er meget svært at  forholde sig  til, når der er så 
mange  år  til  endnu. Også  fordi man  ikke  lige ved, 
hvordan reglerne er mht. skat, når de skal udbetales. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Nej egentlig ikke, jeg taler stort set aldrig økonomi 
med andre end min mand. Det kan godt påvirke 
mig, når jeg læser eller hører om noget, der vedrører 
pension.  

12. Hvor godt synes du at du er inde i dine 

personlige pensionsforhold 

Jeg kunne helt sikkert sætte mig bedre ind i dem. Jeg 
forsøgte for nogle år siden, men synes at det var 
svært at trænge igennem hos mit forsikringsselskab, 
da jeg bad dem om at finde ud af, om og i givet fald, 
hvor stor en del af min opsparing jeg kunne 
investere i aktier. Jeg fik flyttet nogle penge over i 
aktier, men må indrømme at jeg ikke har fulgt så 
godt med siden da. 

13. Hvor sparer du op?  PFA Pension 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

Jeg holder øje med mine aktieinvesteringer. Hvis jeg 
på samme måde kunne se, hvornår jeg tjente penge 
på min pension, kunne det måske kunne få mig til at 
interessere mig lidt mere for området. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

Jeg vil rigtig gerne kunne gøre de ting, jeg har lyst 
til. Jeg synes, at det er svært at vurdere, hvor meget, 
der skal til i den sammenhæng. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Nej ikke rigtig, så jeg forsøger at læse mig til, hvad 
der er en god idé at foretage sig, for at kunne stille 
kritiske spørgsmål. 



Interviewperson 5  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde 26 år, single, ingen børn 
2. Beskæftigelse  Bogholderiassistent 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  37 timer  
4. Uddannelse  Jeg blev færdig som logistikassistent for 2 år siden. 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg var et sted tidligere, hvor der var tvungen 

pensionsopsparing. Men jeg sparer ikke op i øjeblikket, 
da der ikke er en pensionsordning på min nuværende 
arbejdsplads. Samtidig har jeg lige købt en andelsbolig, 
så der er ikke så meget luft i budgettet, derfor har jeg sat 
den i bero nu. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Jeg har sparet op gennem min bank hidtil. Da der ingen 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning er, hvor jeg 
arbejder, så så er det måske for nemt, at lade være? 

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og økonomiske 

forhold generelt? 

Jeg ordner min egen økonomi. Hvis det er store ting, som 
dengang, jeg købte min andelslejlighed er det min far, 
der hjælper mig 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Så længe den er sat i bero, gør jeg ikke så meget ved det.  

9. Hvor længe har du sparet op?   Jeg har ikke sparet op i mere end et par år, men jeg ser 
frem til at få styr på det. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad forbinder 

du med opsparing til pension? 

Jeg synes ikke, at pensionsselskaberne gør nok for at 
sikre, at kunderne kan læse de materialer, de modtager, 
og derfor bliver det for uoverskueligt og noget man 
nærmest ikke kan tage sig sammen til at tage sig af. 
Pensionspapirer er virkelig volapyk. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare op 

eller det modsatte? 

Ja, grunden til at jeg kom i gang med at spare op var, at 
jeg havde en kollega på mit gamle arbejde, der blev ved 
med at sige til os, at det er vigtigt, så efter den tid, har jeg 
faktisk helt klart tænkt over min pension. 

12. Hvor godt synes du at du er inde i dine    personlige 

pensionsforhold 

Ikke voldsomt godt. Det kunne nok være bedre, men jeg 
synes, at der er meget andet at tages sig af løbende, så 
det bliver nedprioriteret. 

13. Hvor sparer du op?  Jeg sparer op i min bank. 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere overskueligt 

for dig at sætte dig ind i dine pensionsforhold? 

Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det var nok 
hvis jeg blev presset til at tage stilling. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard som 

pensionist 

Nu er jeg jo næste lige færdiguddannet, så jeg kunne da 
godt tænkte mig at få en lidt højere levestandard både nu 
og når jeg går på pension. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Jeg kender ikke så meget til det, så det ved jeg faktisk 
ikke. 

 

 

 

 

 

 



 

Interviewperson 6  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde, gift, 2 børn 16 og 14 år, 48 år 

2. Beskæftigelse  Selvstændig 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  45 timer  
4. Uddannelse  Jeg er uddannet teknisk tegner 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Nej, det har jeg ikke. For det første tror jeg ikke, at vi 

har brug for så mange penge, når vi bliver ældre. For 
det andet har vi hvert sit firma min mand og jeg, vi 
har et hus vi ikke skylder meget i, et sommerhus vi 
selv har bygget og en lejlighed, vi har købt til vores 
børn, når de bliver så store, at de skal flytte 
hjemmefra. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Se ovenfor 
7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og økonomiske 

forhold generelt? 

Jeg har selv styr over mine økonomiske forhold. Jeg 
er nødt til at sætte mig ind i det som selvstændig – 
også fordi jeg har firmaet sammen med tre andre, så 
vi er nødt til at være enige om økonomien. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Jeg regner med, at de investeringer, vi har foretaget 
kan komme os til gavn, når vi vælger at holde op 
med at arbejde. Min mand har desuden nogle aktier, 
men det har jo ikke været den bedste investering de 
seneste par år. 

9. Hvor længe har du sparet op?   Vi købte vores første hus for 20 år siden, så man kan 
jo sige, at jeg begyndte at spare op da. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad forbinder 

du med opsparing til pension? 

Jeg synes, at de (pensionsselskaberne) prøver at få 
folk til at spare op i blinde, uden at tage stilling til, 
om man også har brug for de penge, når man bliver 
ældre.  

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare op 

eller det modsatte? 

Vi har valgt at gøre det anderledes. Det hænger 
selvfølgelig sammen med at vi begge er selvstændige 
og derfor ikke er afhængige af en pension, der er 
tilknyttet en arbejdsplads. 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine personlige 

pensionsforhold 

Jeg synes, at jeg har godt styr på vores økonomi, men 
selvfølgelig ved man aldrig, hvad der sker. Det har 
finanskrisen jo været et godt eksempel på. Men med 
mindre man slet ikke kan sælge huse og alt andet går 
helt galt, så skulle vi kunne klare os. 

13. Hvor sparer du op?  Som nævnt tidligere. 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere overskueligt 

for dig at sætte dig ind i dine pensionsforhold? 

Nu gør jeg det jo ikke selv, men alt hvad jeg hører og 
læser peger på, at det er for kompliceret og 
uoverskueligt. Pensionsselskaberne er bange for at 
de kan blive hængt op på noget, derfor skriver de, så 
man ikke kan forstå det. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard som 

pensionist 

Vi har en relativt høj levestandard nu, og det 
forventer jeg bestemt, at vi kan fortsætte med. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Nej ikke rigtig. Man skal ikke tage fejl af, at de også 
er den del af en forretning, der skal tjene penge. 

 

 



 

 

 

Interviewperson 7  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde, 21 år, kæreste, ingen børn  
2. Beskæftigelse  Studerende 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  37 timer  
4. Uddannelse  Pædagogstuderende  
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Nej, det har jeg ikke – det har jeg ikke råd til på SU. 
6. Hvilken form for opsparing har du?  Se ovenfor 
7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Det gør jeg selv. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

 

9. Hvor længe har du sparet op?    

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Nu er der jo rimelig lang tid til jeg skal på pension, så 
det tænker jeg faktisk ikke rigtig på. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare 

op eller det modsatte? 

Nej, jeg taler aldrig rigtig med nogen om det. Det 
virker i hvert tilfælde ret kedeligt det man hører i 
nyhederne osv. 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine    

personlige pensionsforhold 

 

13. Hvor sparer du op?   

14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

Jeg håber da, at jeg kan have det sjovt. Selvom jeg 
ikke lige kan forestille mig, hvordan det er at være 
pensionist, så vil man sikkert gerne have råd til rejser 
osv. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Ja, jeg taler meget sjældent med nogen i banken, men 
de gange jeg har gjort det har det været OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interviewperson 8  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde, 49 år, gift, 1 barn på 9 år, 
2. Beskæftigelse  Marketingchef 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  37 timer  
4. Uddannelse  Jeg er uddannet på Eksportskolen i Herning 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg har haft firmapension i alle de år, jeg har arbejdet 

– det er mange snart. 
6. Hvilken form for opsparing har du?  Jeg har en kapitalpension og nogle medarbejderaktier, 

jeg har købt, når jeg havde mulighed for det. 
7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og økonomiske 

forhold generelt? 

Min mand og jeg er fælles om stort set alt, der har med 
økonomi at gøre. Min pension kører gennem min 
arbejdsplads, så den har han dog ikke noget at gøre 
med, og jeg har heller ikke noget med hans at gøre. 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Det er ikke lang tid. Det ved jeg ikke måske 1 time. Det 
er nok ikke mere i hvert tilfælde, men jeg har sådan 
nogenlunde overblik over, hvad jeg har sparet op. 

9. Hvor længe har du sparet op?   I snart 25 år. 
10. Hvad er din holdning til pension, og hvad forbinder 

du med opsparing til pension? 

Jeg synes selvfølgelig at det er vigtigt. Jeg arbejdede i 
tøjbranchen en overgang, hvor jeg kæmpede for, at der 
skulle indføres en pensionsordning for alle ansatte. 
Størstedelen er jo kvinder, og den branche er jo ikke 
ligefrem den, man tjener allermest i som menig 
medarbejder. Men jeg må sige, at jeg virkelig måtte 
kæmpe ikke kun med ledelsen – men også med pigerne 
(de ansatte) ‐, for de ville ikke bruge penge på at spare 
op, selvom jeg forsøgte at forklare dem fordelene ved 
det. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare op 

eller det modsatte? 

Nej, jeg har egentlig altid fulgt de pensionsordninger 
der var, hvor jeg arbejdede. Og hvis der ikke har været 
en arbejdsgiveradministreret har jeg brugt det i mine 
forhandlinger om løn etc. 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine personlige 

pensionsforhold 

OK vil jeg sige. 

13. Hvor sparer du op?  Via min firmapension. 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere overskueligt 

for dig at sætte dig ind i dine pensionsforhold? 

Det måtte gerne være lidt nemmere at gå til. Lige en 
kort brugervenlig oversigt over, hvordan det havde 
udviklet sig siden sidste år, og et par relevante forslag 
til forbedringer – som et executive summary. Så kunne 
man altid dykke længere ned i alt det de skriver, hvis 
man var interesseret i det. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard som 

pensionist 

Jeg skal forhåbentlig spille endnu mere golf, og hygge 
mig med min mand og vores venner. Jeg vil ikke gerne 
gå ned i levestandard, men jeg synes egentlig også at vi 
lever godt nu. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Jeg tror at det er en god idé, at man selv sætter sig lidt 
ind i tingene, og finder ud af, hvad det er man gerne vil 
bruge dem til. 



 

 

Interviewperson 9  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde, 40 år gift, 3 børn, 1, 8 og 13 år,  
2. Beskæftigelse  Selvstændig 
3.  Antal arbejdstimer om ugen  Ca. 50 timer  ‐ det flyder lidt ud, når man er 

selvstændig, og nu er jeg næsten lige startet for mig 
selv, så det kræver nogle timers arbejde. 

4. Uddannelse  Jeg er uddannet på reklameskolen og har siden taget en 
uddannelse som indretningsarkitekt  

5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg har sparet op i perioder. Vi boede i Italien i tre år 
for nogle år tilbage, hvor jeg ikke arbejdede. Vi havde 
egentlig en aftale om, at min mand skulle sætte penge 
ind på min pension i den periode, men jeg må være 
ærlig og sige, at vi aldrig fik det sat i værk. Nu er jeg 
startet for mig selv, så nu vil jeg begynde igen. 

6. Hvilken form for opsparing har du?  Det har været firmaordninger, jeg har haft indtil videre.  
7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og økonomiske 

forhold generelt? 

Det gør jeg, men min mand og jeg taler meget om det, så 
det er også lidt i fællesskab. Vi er gode til at sætte os 
nogle mål for, hvad vi gerne vil, og så gøre det (selvom 
vi ikke lige fik sat min pensionsopsparing i gang, mens 
vi var væk). 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din pension 

igennem? 

Jeg ved ikke hvor meget jeg lige bruger på pension. Det 
er jo egentlig mest vores samlede økonomi, vi kigger på 
– men måske omkring en time. 

9. Hvor længe har du sparet op?   Sammenlagt har jeg vel sparet op i omkring 10 år, men 
jeg har stort set altid arbejdet 30 timer, så det har 
selvfølgelig også betydet noget. 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad forbinder 

du med opsparing til pension? 

Kedeligt, kedeligt, kedeligt, men på den anden side også 
nødvendigt, med mindre man har noget andet i 
baghånden. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare op 

eller det modsatte? 

Ja, jeg er med i en netværksgruppe bestående kun af 
kvinder. Det er et rent professionelt baseret netværk, og 
der tager vi bl.a. økonomi (også pensioner) op. Mest 
uformelt, men vi taler om det selvom det er ret sjældent. 
Jeg tror, vi alle er enige om at det er rigtig kedeligt, men 
også dumt ikke at gøre noget ved det, mens tid er. 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine    personlige 

pensionsforhold 

Jeg prøver at holde styr på hvor meget jeg sådan ca. har 
sparet op, men jeg er helt sikkert ikke ekspert. 

13. Hvor sparer du op?  Jeg skal finde ud af, hvordan jeg gør det smartest som 
selvstændig. Det giver lidt dårlig samvittighed, nu vi 
lige at tale om, men det kan være, at det kan skubbe lidt 
på 

14. Hvad skulle der til for at gøre det mere overskueligt 

for dig at sætte dig ind i dine pensionsforhold? 

At materialet var lidt mere lækkert og indbydende, og 
at det var til at forstå. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard som 

pensionist 

Jeg vil gerne være rig, når jeg ikke skal arbejde mere. 
Det er jo der, vi for alvor har tid til det, og man er jo 
ikke gammel, når man er 60 – vel? 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Nej – jeg er nok mest tilhænger af uvildig rådgivning. 

   



 

Interviewperson 10  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde 37 år, fraskilt, 2 børn, 5 og 10 år  
2. Beskæftigelse  Hjemmehjælper 
3. Antal arbejdstimer om ugen  37 
4. Uddannelse  SOSU assistent 
5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja, jeg sparer op i PenSam og til ATP 
6. Hvilken form for opsparing har du?  Det er jeg ikke helt klar over 
7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt?

Det gør jeg selv 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din 

pension igennem? 

Ikke rigtig noget tror jeg 

9. Hvor længe har du sparet op?   Jeg blev færdig med min uddannelse for 7 år siden, 
og har være på barsel en gang i den forløbne 
periode 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg ved at jeg 
indbetaler hver måned, og det har jeg det godt 
med. 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Nej det er ikke noget, jeg taler med nogen om. 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine    

personlige pensionsforhold 

Sikkert ikke godt nok, men som sagt sparer jeg op, 
så det må være det vigtigste. 

13. Hvor sparer du op?  Jeg sparer op i PenSam 
14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

Hvis der kom nogen og fortalte om det på arbejdet, 
kunne det måske hjælpe. 

15. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

Forhåbentlig den samme som nu. 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Ja, det har jeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interviewperson 11  Svar 

1. Køn, civilstand, alder  Kvinde 38 år, gift, 2 børn, 4 og 8 år  

2. Beskæftigelse  Forlagschef 

3. Antal arbejdstimer om ugen  37 + 

4. Uddannelse  Cand.mag. 

5. Har du startet en pensionsopsparing?  Ja 

6. Hvilken form for opsparing har du?  En meget lille privat rate‐ og kapitalpension i 

Magistrenes Pensionskasse 

7. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

Det gør jeg selv 

8. Hvor lang tid bruger du årligt på at se din 

pension igennem? 

1 time om året tror jeg 

9. Hvor længe har du sparet op?   Siden 1998 

10. Hvad er din holdning til pension, og hvad 

forbinder du med opsparing til pension? 

Pension er vigtigt – en sikring efter arbejdslivet 

11. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at 

spare op eller det modsatte? 

Næ, opsparingen er et nødvendigt onde her og 

nu – og et gode senere i livet 

12. Hvor godt synes du, at du er inde i dine    

personlige pensionsforhold 

Nogenlunde godt – jeg forsøger i hvert tilfælde 

13. Hvor sparer du op?  Magistrenes Pensionskasse, Danske Bank og 

min ejerbolig 

14. Hvad skulle der til for at gøre det mere 

overskueligt for dig at sætte dig ind i dine 

pensionsforhold? 

– God klar information, opdelt i trin, så man så at 
sige bliver ’uddannet undervejs’ i sin læsning. 
Nettet ville være fint. Til gengæld er jeg rimelig 
allergisk over for overpædagogiske, ’sjove’ 
visualiseringer og forklaringer. Det er tørt stof – og 
lad det være ved det. Brug kræfterne på at forklare 
teknikken ordentligt i stedet. 

15. Hvilken forventning har du til din 

levestandard som pensionist 

Omtrent det samme som nu, eller lidt lavere 

16. Har du generelt tillid til 

pensionsrågivere/bankrådgivere? 

Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppeinterview 1                                           Svar 

 

Deltagere: 

ME:  

Kvinde, 37 år,  redaktør, cand. mag. i film og medievidenskab, gift, 3 børn, hhv. 8, 10,  12 år, , arbejdstid 

37 timer om ugen 

 

NK:  

Kvinde 35 år,  direktionssekretær, bachelor , gift, 2 børn, 7 og 4 år, arbejdstid 37 timer om ugen 

 

CH: 

Kvinde 30 år, projektkoordinator, cand. polit., fast parforhold, ingen børn  

 

HS: 

Mand 52 år, projektleder, ingeniør, 4 børn, hhv. 7, 9, 14 og 24 år,  

 

1. Hvad er jeres generelle holdning til pension? 

 

ME:  
Jeg forstår meget lidt af noget, der har med 
pension at gøre. Jeg tænker ikke rigtig på det, og 
regner med at jeg skal arve fra mine forældre, da 
jeg er enebarn. 
 

HS: 
Jeg havde oprindeligt en pension, men da det på et 
tidspunkt blev muligt at tage den ud, gjorde jeg 
det, og købte mig en bil. Jeg sparer ikke op på 
nuværende tidspunkt. 
 

CH:  
Min kæreste har heldigvis ret godt styr på 
økonomi, så det er ham, der søger for min pension. 
Selv ved jeg intet om det. Efter en lang uddannelse 
er det også først nu, at jeg er begyndt at spare op. 
Min kæreste investerer en del af sin opsparing, det 
gør jeg ikke så meget i. 
 

NK: 
Det er bare for kedeligt. Jeg har besluttet at holde 
en pause med min indbetaling, da jeg synes, at det 
er nu hvor vi er i midten af det hele og børnene er 
små, vi har brug for pengene.  

2. Hvilken form for pensionsopsparing har I på 

nuværende tidspunkt? 

NK: 
I øjeblikket er det kun min mand, der sparer op, og 
jeg er ikke klar over, hvilken form for opsparing 
det er. 



 

HS: 
Min kone og jeg har fællesøkonomi, så vi må finde 
ud af, hvad vi gør. Jeg er helt enig i, at det er 
kedeligt, og noget man ikke rigtig gider beskæftige 
sig med. 
 

ME: 
Min mor har ”tvunget” mig til at starte en pension, 
men jeg aner stort set ikke, hvor meget der står på 
den eller om det er den ene eller den anden slags 
pension. 
 

NK:  
Nej, det er jeg heller ikke klar over med det jeg har. 
Jeg tror, at noget af grunden til, at mange ikke går 
så højt op i det, er fordi de regner med at få 
folkepension, når de bliver gamle. Jeg tror, at vores 
børn til gengæld må indstille sig på, at der stort set 
ikke er noget, der hedder folkepension, når de når 
dertil, så det kan være, at de kommer til at have en 
anden holdning til det at spare op. 
 

3. Hvor lang tid bruger I jeres pensionsordning om 

året? 

HS: 
Stort set ingen tid. 
 

NK: 
Nej, det er det samme for mig. 
 

CH:  
Det gør jeg heller ikke. 
 

ME: 
Nej, det gør jeg heller ikke. 

4. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

ME: 
Det gør min mand for det meste – det er mest 
noget med at betale regninger og sådan noget i den 
stil.  
 

NK:  
Hos os er det også min mand, der sørger for det. Så 
er der så meget andet, jeg tager mig af. 
 

HS:  
Jeg bruger meget lidt tid på det. 
 

CH: 
Jeg spørger min kæreste til råds, da jeg ikke ved 
noget særligt om pension. Daglige økonomiske 
forhold tager vi os begge af. 
 



5. Hvad tror I alt der skulle til, for at I ville 

involvere jer mere i jeres pensionsopsparing? 

ME:  
Det skulle være lettere og forstå. 
 

NK:  
Ja, i den form, jeg har modtaget materialer fra mit 
pensionsselskab, synes jeg, at det virker meget 
uvedkommende. Det er simpelthen for 
uoverskueligt, og jeg mangler lidt den 
menneskelige parameter. Jeg tænker lidt, at alle 
andre sikkert har en pensionsopsparing, men ikke 
engang det, kan få mig til at blive mere engageret. 
 

CH: 
Jeg forstår ikke meget af det, de skriver. Jeg synes, 
at det er svært, at komme på noget. Måske hvis 
man vidste at folkepensionen helt sikkert var 
afskaffet. 
 

HS: 
Det er nok bare et kedeligt emne – og hvem gider 
tænke på alderdommen? 
 

6. Ville det hjælpe, hvis I blev kontaktet af en 

rådgiver fra et pensionsselskab?  

ME: 
Jeg er blevet ringet op nogle gange, men jeg har 
bare overhovedet ikke tiltro til, at de mennesker vil 
mit bedste. De er for nærgående, og jeg siger stort 
set altid, at jeg ikke er interesseret, hvis de ringer. 
 

NK:  
Nej, jeg har heller ikke den store tiltro til 
pensionsselskaber. Jeg synes bare, at jeg tit læser 
om at det er for dyrt. Men jeg kunne nok godt 
tænkte mig, at de kontaktede mig lidt oftere. Det 
synes jeg, er et tegn på interesse for mig og min 
pension. 
 

ME: 
Jeg vil virkelig helst ikke, at de kontakter mig. 
 

CH:  
Det er nok mest deres facon, og så fordi man ved 
så lidt om det. Så føler man let, at man kan blive 
snydt. 
 

7. Ville det ændre noget, hvis I f.eks. kunne tage 

nogle penge ud til køb af fast ejendom eller lignende 

i løbet af de år, I sparer op? 

NK: 
Nej, det ville gøre det for let at tage pengene ud og 
bruge dem. 
 

HS: 
Jeg tog netop mine penge ud, og købte mig en bil 
for dem. Jeg ved ikke om det var en særlig klog 



ting at gøre. 
 

ME: 
Nej det tror jeg ikke. 
 

CH: 
Det ville ikke ændre noget for mig. Jeg er bange 
for, at jeg slet ikke ville få sparet op så. 

8. Ville det være lettere for jer at spare op, hvis man 

kunne betale sin pension (forsikring mod alderdom) 

sammen med sine øvrige forsikringer, så det hele lå 

i én pakke? 

NK: 
Ja det kunne jeg godt se for mig som en løsning. 
Det ville være lettere at bevare et overblik, og give 
bedre mening, hvis man tænkte på det som en 
forsikring.  
 

ME: 
Måske – jeg er ikke sikker på, at det ville gøre den 
store forskel for mig, men det kan godt være, at det 
kunne givet et bedre overblik. 
 

CH:  
Det kunne måske godt være en måde at gøre det 
på et stykke hen ad vejen, men jeg ved ikke, om 
det ville gøre det lettere for kunderne generelt. 
 

9. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare 

op eller det modsatte? 

CH:  
Ja hvis ikke min kæreste havde prikket til mig, så 
tror jeg ikke, at jeg havde haft en pension i dag. 
 

ME: 
Ja, min mor er ret bekymret, og har også fået mig 
overtalt til at starte en pensionsopsparing. 
 

HS: 
Min kone sparer op via sit arbejde, og det er ikke 
noget, vi diskuterer meget. 
 

10. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

HS: 
Da jeg jo godt ved, at jeg ikke har så meget sparet 
op, forventer jeg stort set, at vi kommer til at leve, 
som vi gør nu, men det synes jeg også er fint. 
 

CH: 
Der er jo ret lang tid til. Det har jeg ret svært ved at 
forestille mig. 
 

NK: 
Min mand sparer op nu, så jeg tror det bliver OK, 
når vi ikke arbejder mere. Jeg tænker ikke så meget 
over det. Det må vi se til den tid. 
 

ME:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har det på samme måde. Man har jo sikkert 
også færre udgifter, når man ikke har børn hjemme 
længere. 
 

11. Kender I til nogle steder på nettet eller andet, 

hvor man kan søge information? 

ME: 
Nej det gør jeg ikke. Har heller ikke gjort så meget 
for at finde ud af det. 
 

HS: 
Nej 
 

CH: 
Nej 
 

NK: 
Nej 

12. Afsluttende bemærkninger  ME: 
Jeg har altså svært ved at se, hvordan det kan blive 
interessant at interessere sig for sin pension. 
 



 

 

Gruppeinterview 2                                           Svar 

 

Deltagere: 

 

MH:  

Kvinde 43 år, projektkoordinator, akademiøkonom, gift, 3 børn, hhv. 5, 7 og 10 år, arbejdstid 20 timer 

om ugen 

 

MK:  

Kvinde 44 år, projektleder, advokatsekretær, gift, 3 børn, 8, 10 og 13 år, arbejdstid 37 timer om ugen 

 

MH: 

Kvinde 45 år, selvstændig, socialpædagog, gift 2 børn, 9 og 10 år, arbejdstid 32 timer om ugen 

 

JP: 

Kvinde 43 år, proceskonsulent, cand. merc., 2 børn, hhv. 0 og 5 år 

 

1. Hvad er jeres generelle holdning til pension? 

 

MK:  
Det er ikke noget, jeg går og spekulere over. Det er 
bare noget, jeg ved, at jeg betaler til hver måned. 
 

MH: 
Jeg betaler også bare ind. 
 

JP:  
Når jeg tænker på pension tænker jeg på det, som 
noget ikke alt for spændende. Og som noget, der 
ligger meget langt ude i fremtiden. 
 

MB: 
Jeg får vildt dårlig samvittighed, fordi jeg stort set 
ikke har sparet noget særligt op, og slet ikke de 
sidste 10 år nærmest, hvor vi har haft små børn.  

2. Hvilken form for pensionsopsparing har I på 

nuværende tidspunkt? 

MB:  
Jeg har nogle penge stående fra dengang jeg 
arbejde fuld tid, men jeg ved faktisk ikke hvor 
meget. 
 

MK: 
Jeg sparer op gennem vores virksomhedsordning, 
men jeg aner ikke om det er den ene eller den 
anden form. 
 



MH: 
Jeg sparer op i min bank på en privat 
kapitalpension, nu hvor jeg jo arbejder for mig 
selv. 
 

JP: 
Jeg er også med i firmaordning, og tror nok at det 
er en kapitalpension, jeg har i PFA.  
 

3. Hvor lang tid bruger I jeres pensionsordning om 

året? 

MK:  
Jeg bruger nok ca. et kvarter. 
 

MH: 
5 min. maks. 
 

JP: 
Jeg bruger nok omkring 2 timer 
 

MB: 
Jeg er nok også nærmere i kategorien med at bruge 
omkring et kvarter på det. Jeg plejer at åbne de 
breve, jeg får fra mit pensionsselskab, men det er 
ikke særlig spændende læsning. 

4. Hvem tager sig af dine pensionsforhold og 

økonomiske forhold generelt? 

JP: 
Jeg tager mig af det meste af vores daglige 
økonomi. Vi er fælles om at beslutte, hvad vi skal 
med lån i huset og sådan nogle større ting, men det 
er min mand, der tager initiativ til, hvis vi f.eks. vil 
omlægge lån. 
 

MB:  
Det er nok mest mig, der tager mig af det. Jeg 
synes faktisk, at jeg har styr på det meste af vores 
økonomi, men pension har jeg ikke rigtig overblik 
over. Min mand har en firmapensionsordning, som 
vist nok er ret god, så det må jeg stole på. 
 

MH:  
Det er min mand, der tager sig af al økonomi med 
undtagelse af de daglige indkøb. Det er mest mig, 
men vi taler om, hvor mange penge vi bruger og 
hvad vi helst vil holde vores månedlige budget på. 
Ellers er der jo ikke lige råd til rejser og det vi ellers 
gerne vil. 
 

MK: 
Det er vist også sådan nogenlunde det er hos os. 
Min mand interesserer sig for at investere, og at vi 
har de rigtige lån. Det gør jeg overhovedet ikke, så 
det får han lov til. 
 



5. Hvad tror I alt der skulle til, for at I ville 

involvere jer mere i jeres pensionsopsparing? 

MK:  
Det materiale man får, skulle være meget lettere at 
forstå. Det skulle være på børnebogsniveau, noget 
med at bruge grafik til at tegne og fortælle.  
 

JP:  
Hvis der var nogen, der ville forklare det, så man 
forstod det. 
 

MH: 
Måske hvis man havde lidt mere personlig kontakt 
i forbindelse med sin pension. 
 

MB: 
Jeg kunne godt tænke mig at komme på en eller 
anden form for kursus i forbindelse med økonomi, 
investeringer og opsparing til pension især. 
 

6. Ville det hjælpe, hvis I blev kontaktet af en 

rådgiver fra et pensionsselskab?  

JP: 
Ja, det ville helt sikkert hjælpe mig, hvis der kom 
en hjem til os en gang om året og vi sammen 
gennemgik vores nuværende ordninger. 
 

MK:  
Ja, lige nu ved jeg bare ikke helt, hvad jeg skulle 
spørge om. 
 

MB: 
Vi har haft besøg af en rådgiver vedrørende min 
mands pension. I den forbindelse fik vi også talt 
lidt om min, og det synes jeg faktisk var ret godt. 
 

MH:  
En god pensionsrådgiver, det tror jeg også ville 
være godt. 
 

7. Ville det ændre noget, hvis I f.eks. kunne tage 

nogle penge ud til køb af fast ejendom eller lignende 

i løbet af de år, I sparer op? 

JP: 
Ikke for mit vedkommende.  
 

MK:  
Nej så tror jeg aldrig, at jeg fik sparet noget op. 
 

MB: 
Måske, men det kom an på, hvad det kostede. Tit 
synes jeg, at der er mange gebyrer for det ene og 
det andet i ens pensionsopsparing. 
 

MH: 
Nej, jeg tror heller ikke det ville ændre noget for 
mig. 

8. Ville det være lettere for jer at spare op, hvis man  MB: 



kunne betale sin pension (forsikring mod alderdom) 

sammen med sine øvrige forsikringer, så det hele lå 

i én pakke? 

Det kunne jeg faktisk godt. Men hvis man har en 
firmaordning er der ikke rigtig grund til det. 
 

MK: 
Ja, måske – netop hvis man ikke har en 
firmaordning. Det ville være rart, hvis man kunne 
få det fulde overblik over alle sine ting, lån, 
forsikringer og alt det der på en gang. 
 

MH:  
Nu hvor jeg indbetaler via min bank ligger det 
egentlig bare som en fast månedlig udgift, men 
måske for overblikkets skyld. 
 

9. Er der nogen, der påvirker dig i retning af at spare 

op eller det modsatte? 

MK:  
Nej 
 

MB: 
Ja, min mands pensionsrådgiver 
 

JP: 
Nej 
 

MH: 
Min bankrådgiver gjorde i sin tid. 

10. Hvilken forventning har du til din levestandard 

som pensionist 

MK: 
Det bliver nok stort set det samme – måske lidt 
bedre, hvis vi ikke skylder mere i vores hus. 
 

MH: 
Jeg tror heller ikke vi bliver meget rigere af at blive 
pensionister. 
 

JP: 
Jeg håber, vi vil have råd til måske at hjælpe vores 
børn ved måske at købe en lejlighed eller noget i 
den stil. 
 

MB:  
Jeg håber, at vi får flere penge til rådighed end vi 
har lige nu. Jeg synes vi betaler meget for at bo i 
vores hus, og så er der også mange udgifter ved at 
have 3 børn. 
 

11. Kender I til nogle steder på nettet eller andet, 

hvor man kan søge information? 

MH: 
Ikke rigtig 
 

MK: 
Nej, men har heller ikke opsøgt det 
 

MB: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har været inde på Nykredits hjemmeside, og kigge 
på deres site, hvor man kan beregne, hvor meget 
pension, man skal spare op. Jeg syntes bare, at der 
var en del, jeg ikke lige kunne svare på, så jeg blev 
ikke meget klogere. 
 

JP: 
Nej 

12. Afsluttende bemærkninger   



0%  0%
 

 

 100%  
 

1 af 50. Dette spørgeskema handler om, hvordan kvinder og mænd opfatter, 
håndterer og involverer sig i pensionsopsparing. Jeg håber, at du vil hjælpe 
ved at svare på nedenstående spørgeskema. På forhånd tak! 

2 af 50. Køn 

  Kun ét svar 

 

Kvinde  
 

 

Mand 
 

3 af 50. Alder 

  Kun ét svar 

 

Under 20 år 
 

 

20-29 år 
 

 

30-39 år 
 

 

40-49 år 
 

 

50-59 år 
 

 

60-69 år 
 

 

70 - år  
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

4 af 50. Civilstatus 

  Kun ét svar 

 

Gift 
 

 

Samlevende 
 

 

Single 
 

 

Anden form for bofællesskab 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

5 af 50. Antal børn under 18 år i husstanden 

  Kun ét svar 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 



 

4 
 

 

5 eller derover 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

6 af 50. Seneste afsluttede uddannelse 

  Kun ét svar 

 

Grundskole uddannelse 
 

 

Gymnasial uddannelse 
 

 

Erhvervsgymnasium 
 

 

Erhvervsfaglig uddannelse 
 

 

Kort videregående uddannelse 
 

 

Mellemlang uddannelse 
 

 

Lang videregående uddannelse 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

7 af 50. Nuværende beskæftigelse 

  Kun ét svar 

 

Ufaglært 
 

 

Faglært 
 

 

Lavere funktionær 
 

 

Højere funktionær 
 

 

Selvstændig 
 

 

Medhjælpende ægtefælle 
 

 

Under uddannelse 
 

 

Hjemmegående 
 

 

Arbejdsledig 
 

 

Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist eller lign. 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

8 af 50. Er du selvstændig, privat eller offentlig ansat? 

  Kun ét svar 

 

Selvstændig 
 

 

Offentlig ansat 
 

 

Privat ansat 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 



 

Notér andet:  
 

9 af 50. Arbejdstid pr. uge (angiv antal timer) 

  Indtast et tal 

 

  
 

10 af 50. Samlet husstandsindkomst 

  Kun ét svar 

 

- 99.999 kr. 
 

 

100.000-199.999 kr. 
 

 

200.000-299.999 kr. 
 

 

300.000-399.999 kr. 
 

 

400.000-499.999 kr. 
 

 

500.000-599.999 kr. 
 

 

600.000-699.999 kr. 
 

 

700.000-799.999 kr. 
 

 

800.000-899.999 kr. 
 

 

900.000-999.999 kr. 
 

 

1.000.000 kr. - 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
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0%  20%
 

 

 100%  
 

11 af 50. Har du startet indbetaling til pension? 

  Kun ét svar 

 

Ja 
 

 

Nej 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
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0%  22%

 

 

 100%  
 

12 af 50. Hvilke(n) form(er) for pensionsopsparing har du? 

  Gerne flere svar 



 

Arbejdsgiveradministreret pension 
 

 

Privattegnet ratepension 
 

 

Livrentepension 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

 

Notér andet:  
 

13 af 50. Hvor længe har du betalt til din pensionsordning (angiv antal år siden du startede, uanset 
om indbetalingen pt. er sat i bero)? 

  Indtast et tal 

 

  
 

14 af 50. Hvor har du din opsparing? 

  Gerne flere svar 

 

Pensionsselskab/pensionskasse 
 

 

Bank 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

 

Notér andet:  
 

15 af 50. Hvor lang tid bruger du i gennemsnit årligt på at gennemgå din pension? 

  Kun ét svar 

 

0-15 min. 
 

 

15-30 min. 
 

 

30-45 min. 
 

 

45-60 min. 
 

 

1-2 timer 
 

 

Mere end 2 timer 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
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0%  30%
 

 

 100%  
 

16 af 50. Har du anden form for investering som supplement til/i stedet for 
en pensionsopsparing? 

  Gerne flere svar 

 

Aktier 
 

 

Obligationer 
 

 

Investeringsbeviser 
 



 

Fast ejendom 
 

 

Ingen anden form for investering 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

 

Notér andet:  
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0%  32%
 

 

 100%  
 

17 af 50. Nedenfor bedes du svare på, hvad du forbinder med det at spare 
op til pension (besvar på nedenstående skalaer fra 1-7) 

  Kun ét svar i hver linje 

  
1 2 3 4 5 6 7 

Ved 
ikke 

 

Irrelevant/vigtigt på en skala fra 1-7, hvor 1 = irrelevant 
og 7 = vigtigt   

 

Unødvendigt/nødvendigt på en skala fra 1-7, hvor 1 = 
unødvendigt og 7 = nødvendigt   

 

Kedeligt/spændende på en skala fra 1-7, hvor 1 = 
kedeligt og 7 = spændende   

 

Ufornuftigt/fornuftigt på en skala fra 1-7, hvor 
1=ufornuftigt og 7=fornuftigt   

 

Utjekket/tjekket på en skala fra 1-7, hvor 1 = utjekket 
og 7 = tjekket   

 

Dårligt/godt på en skala fra 1-7, hvor 1 = dårligt og 7 = 
godt   

 

18 af 50. Hvem tager sig primært af økonomiske forhold (som pension, optagelse/omlægning af 
lån/aftaler med bank etc.) i din/jeres hustand? 

  Kun ét svar 

 

Det er hovedsagligt mig, der tager mig af den del af husholdningen 
 

 

Det gør min mand/kone/samlever  
 

 

Det gør vi i fællesskab 
 

 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
 

 

Andre notér gerne   
 

19 af 50. Hvilke forventning har du til din levestandard, når du går på pension? 

  Kun ét svar 

 

Lavere end din nuværende levestandard 
 

 

Bevare din nuværende levestandard 
 

 

Højere end din nuværende levestandard 
 



 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 
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0%  38%
 

 

 100%  
 

20 af 50. Hvad kunne gøre dig mere interesseret i din pensionsopsparing? 

  Gerne flere linjer 

21 af 50. Hvis du, som belønning for at starte en pensionsopsparing, fik mulighed for (på favorable 
vilkår) at få udbetalt en defineret del af opsparingen før pensionsalderen f.eks. i forbindelse med 
køb af fast ejendom eller i lign. sammenhænge, hvor enig er du da i, at det ville kunne motivere dig 
til at spare op? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Helt uenig 
1 2 3 4 5 6 

Helt enig 
7 Ved ikke 

 

 

Svar 
   

 

22 af 50. Hvilke er i følge dig, de største barrierer i forhold til danskernes generelle interesse for 
pension? 

  Gerne flere linjer 

23 af 50. I hvilket omfang er du enig i, at det kunne motivere dig yderligere til at spare op, hvis din 
pension (som kan opfattes som en forsikring mod fattigdom senere i livet), kunne indgå som en del 
af dine øvrige forsikringer som f.eks. familieforsikring, ulykkesforsikring, ejendomsforsikring? 

  Kun ét svar i hver linje 

  

I meget 
ringe 

omfang  

1 2 3 4 5 6 

I meget 
stort 

omfang  

7 

Ved 
ikke/ønsker 

ikke at 
oplyse 

 

 

Svar 
    

 

powered by defgo.net®   info     Næste >

 

0%  46%
 

 

 100%  
 

24 af 50. Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1-7, hvor 1 
svarer til helt uenig og 7 svarer til helt enig i forhold til din opfattelse. 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt 

uenig 
1 2 3 4 5 6 

Helt 
enig 

7 
Ved 
ikke 

 



Jeg synes, det materiale, jeg får fra mit pensionsselskab/min bank er 
let at overskue og forstå     

 

Jeg synes, at jeg løbende får en god og uddybende information fra 
mit pensionsselskab/min bank om mine muligheder for at placere de 
penge, jeg har sparet op, i værdipapirer m.v. frem for at have 
pengene stående til en mere eller mindre fast lav rente 

    

 

Jeg ville gerne have et bedre overblik over min pension  
    

 

Jeg har generelt et godt overblik over de forskellige former for 
pensionsopsparing (kapital-, ratepension, livrente etc.)     

 

Hvis jeg blev bedt om at fortælle andre om opsparing til pension, 
kunne jeg rådgive dem om de forskellige former for opsparing     

 

Hvis jeg skulle begynde en pensionsopsparing nu, ville jeg behøve 
begrænset rådgivning for at kunne træffe en fornuftig beslutning     

 

Jeg har sat et fast tidspunkt for, hvornår jeg vil kontakte mit 
pensionsselskab m.v. for at gennemgå/få et bedre overblik over min 
pension 

    

 

Ved at fortsætte min nuværende pensionsopsparing kan jeg sikre mig 
den levestandard, jeg forventer, når jeg ikke arbejder længere     

 

Jeg har en klar idé om, hvilke områder det er vigtigt at sætte sig ind 
i, i forbindelse med pensionsopsparing     

 

Jeg prioriterer at sætte mig ind i forhold vedr. pensionsopsparing 
    

 

Ved at sætte mig grundigt ind i min pensionsordning nu, sikrer jeg 
mig bedre økonomiske forhold senere i livet     

 

Jeg føler mig usikker på om min nuværende pensionsopsparing kan 
sikre mig det liv, jeg ønsker, når jeg ikke er på arbejdsmarkedet 
længere 
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25 af 50. Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1-7, hvor 1 
svarer til helt uenig og 7 svarer til helt enig i forhold til din opfattelse. 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt 

uenig 
1 2 3 4 5 6 

Helt 
enig 

7 
Ved 
ikke 

 

Min familie synes, at det er vigtigt, at jeg sparer op til pension 
   

 

Mine venner synes, at det er vigtigt, at jeg sparer op til pension 
   

 

Mine kolleger synes, at det er vigtigt, at jeg sparer op til 
pension    

 

De mennesker, som betyder noget for mig sparer op til pension 
   

 

I hvilket omfang er du enig i, at måden dine nærmeste agerer 
på mht. til at spare op til pension, påvirker dig til at gøre som 
dem? 

   

 

I hvilket omfang er du enig i, at folkepensionen i sin nuværende 
form vil være begrænset eller afskaffet, når du skal på pension?    

 

I hvilket omfang er du enig i, at der er en stigende 
   

 



samfundsmæssig forventning til, at man selv sparer op til sin 
pension? 

I hvilket omfang er du enig i, at pensionskasser, banker og 
andre, der udbyder pensionsopsparing, påvirker dig til at spare 
op? 

   

 

I hvilket omfang er du enig i, at pensionskasser, banker og 
andre, der udbyder pensionsopsparing, i fremtiden får større 
indflydelse på, hvorvidt og hvordan vi sparer op? 
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26 af 50. Nedenfor stilles nogle spørgsmål, som relaterer sig til pension. 
Afkryds det svar, du mener er korrekt, og svar derefter på, hvor sikker du 
er på, at dit svar er rigtigt fra 50%-100%. Er du i tvivl, vælg da det svar, du 
anser for at være mest sandsynligt og angiv efterfølgende, hvor sikker du 
er på dit svar fra 50%-100%. 

27 af 50. Man kan trække det beløb, man indbetaler til pension, fra i skat 

  Kun ét svar i hver linje 

  Ja, dog for visse pensionsformer op til nogle 
fastsatte beløbsgrænser Nej, man kan ikke trække indbetalingerne fra 

 

 

Svar 
  

 

28 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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29 af 50. Hvad kendetegner en ratepension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Det samlede beløb bliver udbetalt på én gang 

Pengene bliver udbetalt månedligt i en periode på 
mellem 10 og 25 år 

 

 

Svar 
  

 

30 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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31 af 50. Hvad kendetegner en arbejdsmarkedspension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Pensionsordninger, der alene tilbydes gennem 
offentlige arbejdspladser 

Pensionsordninger oprettet gennem private og 
offentlige arbejdspladser 

 

 

Svar 
  

 

32 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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33 af 50. Hvilket månedligt beløb udgør folkepensionen på nuværende 
tidspunkt? 

  Kun ét svar i hver linje 

  5.000 kr. pr. md. + pensionstillæg 10.000 kr. pr. md. + pensionstillæg 
 

 

Svar 
  

 

34 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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35 af 50. Er deltagelse i arbejdsmarkedspensioner obligatorisk? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Ja, hvis arbejdsgiveren tilbyder en ordning  Nej, det er frivilligt om man vil deltage 
 

 

Svar 
  

 

36 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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37 af 50. Hvad kendetegner en kapitalpension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Pengene udbetales løbende, uanset hvor gammel 
man bliver 

Det samlede beløb kan udbetales på én gang med 
fradrag af afgift til staten 

 

 

Svar 
  

 

38 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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39 af 50. Hvordan deles pensionsopsparinger i tilfælde af skilsmisse? 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Alle pensioner deles, så begge parter får lige meget 

Hver ægtefælle beholder sin del, hvis pensionerne 
er rimelige  

 

 

Svar 
  

 

40 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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41 af 50. Hvad kendetegner en livrentepension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Pengene udbetales som et månedligt beløb i mindst 
10 år, eller så længe man lever 

Pengene udbetales på én gang, når man bliver 65 
år 

 

 

Svar 
  

 



42 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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43 af 50. Hvilke skatteforhold gælder i forbindelse med indbetaling til en 
arbejdsmarkedspension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  Det beløb, medarbejderen indbetaler til pension, 
bliver fratrukket lønnen, inden skatten beregnes 

Der skal betales skat af det beløb, medarbejderen 
indbetaler 

 

 

Svar 
  

 

44 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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45 af 50. Hvornår kan man senest oprette en livrentepension? 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Man kan oprette en livrente uanset alder 

Man skal oprette en livrente, inden man fylder 60 
år 

 

 

Svar 
  

 

46 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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47 af 50. Hvordan beskattes udbetalinger af hhv. ratepensioner og 
livrentepensioner? 

  Kun ét svar i hver linje 

  



Der betales fast 40% skat af den løbende 
udbetaling 

Der betales, hvad der svarer til personlig 
indkomstskat af de månedlige udbetalinger 

 

 

Svar 
  

 

48 af 50. Hvor sikker er du på dit svar fra 50-100%? 

  Indtast et tal 
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49 af 50. I det efterfølgende bedes du svare på, hvad der generelt er 
vigtigst for dig i livet (ikke i forhold til pensionsopsparing) 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt 

uenig 
1 2 3 4 5 6 

Helt 
enig 

7 
Ved 
ikke 

 

Jeg prioriterer at gøre det, der er sjovest i livet 
  

 

Jeg synes, at det er vigtigt, at have en høj grad af 
frihed i mit liv   

 

Det er vigtig for mig, at der er en høj grad af 
afveksling i mit liv   

 

Jeg opfører mig altid høfligt 
  

 

Jeg gengælder altid de tjenester, andre gør mig 
  

 

Jeg synes, at det er vigtig at have en høj grad af 
selvdisciplin   

 

Jeg synes, at det er vigtigt at følge de sociale 
normer og regler   

 

Jeg synes, at det er vigtigt, at man accepterer sin 
position i livet   

 

Det er vigtigt for mig at virke succesfuld i de ting, 
jeg gør   

 

Det er vigtigt for mig, at have en høj social position 
  

 

Det er vigtigt for mig at have en høj grad af 
indflydelse i de sammenhænge, jeg indgår i   

 

Jeg værdsætter rigdom og materielle ting 
  

 

Det er meget vigtigt for mig at have gode og nære 
venskaber   

 

Jeg lægger stor vægt på social retfærdighed 
  

 

Jeg er åben overfor andre kulturer og menneskers 
forskellighed   

 

Jeg synes, at det er vigtigt at beskytte miljøet og 
naturen   
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50 af 50. Mange tak for din hjælp! 
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Spørgsmål 20:  
 
Hvad kunne gøre dig mere interesseret i din pensionsopsparing? (De kvalitative svar er forsøgt kategoriseret) 
 
Svar kategori Kvinder  Mænd 

Fokus på det positive 1 0 
Mistillid 3 2 
Flere penge at investere 4 2 
Større viden/oveblik 12 3 
Lettere adgang til info 1 0  
Nemmere regler/forståeligt 8 1 
Tilbud om hjælp fra Pensionsselskab/bank 5 0 

 

Spørgsmål 22:  
 
Hvilke er ifølge dig, de største barrierer i forhold til danskernes generelle interesse for pension? (De kvalitative svar er forsøgt 
kategoriseret) 
 
 
Svarkategori Kvinder  Mænd 

Mistillid til udbydere 8 1 
For kompliceret/manglende viden 15 3 
Langt tidsperspektiv/abstrakt 25 6 
Kedeligt/nørded 7 1 
Dårlig kommunikation 3 1 
Vil ikke tænke på alderdom 2 0 
Vil hellere bruge pengene nu 3 1 
 
 
 
 
 



 



  EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM          MULTIVARIATE SOFTWARE, INC. 
  COPYRIGHT BY P.M. BENTLER                   VERSION 6.1 (C) 1985 - 2006 (B91). 
 
 
    PROGRAM CONTROL INFORMATION 
 
     1  /TITLE                                                                           
     2  Path m og k                                                                      
     3  /SPECIFICATIONS                                                                  
     4  DATA='c:\users\mette & jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 
4.10.10\sps 
     5  s variable 4.10.2010. 5 m og k.kcsav.ess';                                       
     6  VARIABLES=161; CASES=129;                                                        
     7  METHOD=ML; ANALYSIS=COVARIANCE; MATRIX=RAW;                                      
     8  /LABELS                                                                          
     9  V1=ID; V2=KØN; V3=ALDER; V4=CIVILSTA; V5=BØRN;                                   
    10  V6=UDDANNEL; V7=BESKÆFTI; V8=SEKTOR; V9=TIMER; V10=INDKOMST;                     
    11  V11=PENSIONS; V12=TYPEPENS; V13=PRIVRATE; V14=LIVPEN; V15=VI;                    
    12  V16=ÅROOPSPA; V17=PENKAS; V18=BANK; V19=VII; V20=TIDOMÅRE;                       
    13  V21=AKTIER; V22=OBLIGATI; V23=INVBEVIS; V24=FASTEJ; V25=INGEN;                   
    14  V26=VIII; V27=LEVESTAN; V28=UDTAGEPE; V29=FORSIKRI; V30=IRRRE_1;                 
    15  V31=UNØDNØD; V32=KEDSPÆN; V33=UFORFOR; V34=UTJEKTJE; V35=DÅRGOD_1;               
    16  V36=ANSVARFO; V37=V37_A; V38=INTERESS; V39=FAVOVILK; V40=MATERIAL;               
    17  V41=INFORMAT; V42=OVERBLIK; V43=KAPRATEL; V44=RÅDGANDR; V45=INFORBEH;            
    18  V46=HANDLING; V47=FORVENTN; V48=OMRÅDER; V49=PRIORITE; V50=SIKRING;              
    19  V51=USIKKER; V52=SNFAMILI; V53=SNVENNER; V54=SNKOLLEG; V55=SNNÆREOM;             
    20  V56=SNPÅVIRK; V57=FOLKEPEN; V58=SNSELVSP; V59=SNEKSPER; V60=SNEKSPIN;            
    21  V61=BELØB_1; V62=SIKKER1; V63=RATEPENS; V64=SIKKER2; V65=ARBPENSI;               
    22  V66=SIKKER3; V67=FOLKEBEL; V68=SIKKER4; V69=OBLIGARB; V70=SIKKER5;               
    23  V71=KAPPENS; V72=SIKKER6; V73=PENSSKIL; V74=SIKKER7; V75=LIVPENS;                
    24  V76=SIKKER8; V77=SKATFORH; V78=SIKKER9; V79=OPRETLIV; V80=SIKKER10;              
    25  V81=SKATRATE; V82=SIKKER11; V83=SJOV_1; V84=FRIHED_1; V85=AFVEKSLI;              
    26  V86=HØFLIG_1; V87=TJENESTE; V88=SELVDISC; V89=SNREGLER; V90=ACCEPTPO;            
    27  V91=SUCCESFU; V92=SOCPOSIT; V93=INDFLYDE; V94=RIGDOM_1; V95=VENSKAB;             
    28  V96=SOCRETFÆ; V97=ÅBEN_1; V98=MILJØ_1; V99=OBKN1; V100=INTEROK;                  
    29  V101=SUKN1; V102=SUKN2; V103=SUKN; V104=KC0; V105=KC1;                           
    30  V106=VAR00001; V107=VAR00003; V108=SK; V109=KC; V110=SKOK;                       
    31  V111=SKOKNUME; V112=ENMINUSS; V113=CONSERVA; V114=SE1; V115=ST1;                 
    32  V116=ATTITUDE; V117=PBC1; V118=SN1; V119=BI1; V120=ATTXKC;                       
    33  V121=SNXKC; V122=PBCXKC; V123=BIXKC; V124=SK3; V125=OK3;                         
    34  V126=SKOK3; V127=ATT3; V128=PBC3; V129=ATT3SKOK; V130=PBC3SKOK;                  
    35  V131=OC3; V132=ST3; V133=SKOK3XOC; V134=SKOK3XST; V135=SN3;                      
    36  V136=V136_A; V137=SN4; V138=PBC4; V139=OC4; V140=CO4;                            
    37  V141=SE4; V142=ST4; V143=PBC5; V144=SE5; V145=ATT4SKOK;                          
    38  V146=SN4SKOK3; V147=PBC4SKOK; V148=OC4SKOK3; V149=SKOK_3; V150=KC_GRUPP;         
    39  V151=ST4SKOK3; V152=SE4SKOK3; V153=CO4SKOK3; V154=ATT; V155=SN_3;                
    40  V156=PBC; V157=BI; V158=OC; V159=CO_3; V160=SE;                                  
    41  V161=ST;                                                                         
    42  /EQUATIONS                                                                       
    43  V154 =   *V158 + *V159 + *V160 + *V161 + E154;                                   
    44  V157 =   *V154 + *V155 + *V156 + E157;                                           
    45  /VARIANCES                                                                       
    46   V155 = *;                                                                       
    47   V156 = *;                                                                       
    48   V158 = *;                                                                       
    49   V159 = *;                                                                       
    50   V160 = *;                                                                       
    51   V161 = *;                                                                       
    52   E154 = *;                                                                       
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    53   E157 = *;                                                                       
    54  /COVARIANCES                                                                     
    55  V155,V156 = *;                                                                   
    56  V155,V158 = *;                                                                   
    57  V156,V158 = *;                                                                   
    58  V155,V159 = *;                                                                   
    59  V156,V159 = *;                                                                   
    60  V158,V159 = *;                                                                   
    61  V155,V160 = *;                                                                   
    62  V156,V160 = *;                                                                   
    63  V158,V160 = *;                                                                   
    64  V159,V160 = *;                                                                   
    65  V155,V161 = *;                                                                   
    66  V156,V161 = *;                                                                   
    67  V158,V161 = *;                                                                   
    68  V159,V161 = *;                                                                   
    69  V160,V161 = *;                                                                   
    70  /PRINT                                                                           
    71  EIS;                                                                             
    72  FIT=ALL;                                                                         
    73  TABLE=EQUATION;                                                                  
    74  /END                                                                             
 
 
       74 RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ 
 
 
    DATA IS READ FROM c:\users\mette & 
jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 4.10.10\spss variable 4.10.2010. 5 
m og k.kcsav.ess                                                                          
    THERE ARE 161 VARIABLES AND   129 CASES 
    IT IS A RAW DATA ESS FILE 
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  SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES 
 
 
                            UNIVARIATE STATISTICS 
                            --------------------- 
 
 
   VARIABLE           ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                       V154       V155       V156       V157       V158 
 
   MEAN               6.4454     5.8442     3.5043     2.2845     5.8685 
 
   SKEWNESS (G1)     -3.0953     -.8667      .3598     1.3709    -1.6357 
 
   KURTOSIS (G2)     14.7399     1.8094     -.6504      .7024     7.5977 
 



   STANDARD DEV.       .8777     1.3186     1.6405     1.7976      .8660 
 
 
   VARIABLE           CO_3       SE         ST     
                       V159       V160       V161 
 
   MEAN               5.1578     5.1720     6.0711 
 
   SKEWNESS (G1)      -.7823     -.5740    -2.1685 
 
   KURTOSIS (G2)      4.0329     2.2055    10.7334 
 
   STANDARD DEV.       .8913      .9746      .8108 
 
 
                            MULTIVARIATE KURTOSIS 
                            --------------------- 
 
   MARDIA'S COEFFICIENT (G2,P) =     53.8890 
   NORMALIZED ESTIMATE =             24.1938 
 
 
                     ELLIPTICAL THEORY KURTOSIS ESTIMATES 
                     ------------------------------------ 
 
   MARDIA-BASED KAPPA =       .6736 MEAN SCALED UNIVARIATE KURTOSIS =     1.7154 
 
   MARDIA-BASED KAPPA IS USED IN COMPUTATION. KAPPA=            .6736 
 
 
   CASE NUMBERS WITH LARGEST CONTRIBUTION TO NORMALIZED MULTIVARIATE KURTOSIS: 
   --------------------------------------------------------------------------- 
 
   CASE NUMBER         6           16           50          108          129 
 
   ESTIMATE       527.7086    2325.0188     331.4946     242.8351     424.0843 
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  COVARIANCE  MATRIX TO BE ANALYZED:   8 VARIABLES (SELECTED FROM 161 VARIABLES) 
  BASED ON   129 CASES. 
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .770 
       SN_3   V155        .320      1.739 
       PBC    V156        .240       .037      2.691 
       BI     V157        .236       .055       .686      3.231 
       OC     V158        .163       .137       .182      -.125       .750 
       CO_3   V159        .155       .226       .154      -.208       .304 
       SE     V160        .195       .223       .300       .213       .348 
       ST     V161        .208       .138       .071       .003       .339 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 



       CO_3   V159        .794 
       SE     V160        .299       .950 
       ST     V161        .246       .242       .657 
 
 
 
  BENTLER-WEEKS STRUCTURAL REPRESENTATION: 
 
        NUMBER OF DEPENDENT VARIABLES =  2 
            DEPENDENT V'S :   154  157 
 
        NUMBER OF INDEPENDENT VARIABLES =  8 
            INDEPENDENT V'S :   155  156  158  159  160  161 
            INDEPENDENT E'S :   154  157 
 
        NUMBER OF FREE PARAMETERS =  30 
        NUMBER OF FIXED NONZERO PARAMETERS =   2 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO THE MODEL PROVIDED. 
     CALCULATIONS FOR INDEPENDENCE MODEL NOW BEGIN. 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO INDEPENDENCE MODEL. 
     CALCULATIONS FOR USER'S MODEL NOW BEGIN. 
 
 
  3RD STAGE OF COMPUTATION REQUIRED      7951 WORDS OF MEMORY. 
  PROGRAM ALLOCATED   2000000 WORDS 
 
  DETERMINANT OF INPUT MATRIX IS    .13897D+01 
 
  PARAMETER ESTIMATES APPEAR IN ORDER, 
  NO SPECIAL PROBLEMS WERE ENCOUNTERED DURING OPTIMIZATION. 
 
 
 
  RESIDUAL COVARIANCE MATRIX  (S-SIGMA) :        
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .243       .000 
       PBC    V156        .173       .000       .000 
       BI     V157        .034       .060       .043       .017 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.205       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.278       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .100       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.062       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                                  AVERAGE ABSOLUTE RESIDUAL =          .0337 
                     AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE RESIDUAL =          .0427 
 



 
 
  STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX:                  
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .210       .000 
       PBC    V156        .120       .000       .000 
       BI     V157        .022       .025       .014       .005 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.131       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.173       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .057       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.042       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                     AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0222 
        AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0284 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS: 
 
      NO.    PARAMETER   ESTIMATE      NO.    PARAMETER   ESTIMATE 
      ---    ---------   --------      ---    ---------   -------- 
       1     V155,V154       .210      11     V159,V154       .000 
       2     V159,V157      -.173      12     V156,V155       .000 
       3     V158,V157      -.131      13     V160,V159       .000 
       4     V156,V154       .120      14     V160,V158       .000 
       5     V160,V157       .057      15     V160,V160       .000 
       6     V161,V157      -.042      16     V161,V154       .000 
       7     V157,V155       .025      17     V161,V155       .000 
       8     V157,V154       .022      18     V161,V156       .000 
       9     V157,V156       .014      19     V154,V154       .000 
      10     V157,V157       .005      20     V161,V158       .000 
 
 
 
  DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS 
 
 
 
     ----------------------------------------                      
     !                                      !                      
   40-                                      -                      
     !                                      !                      
     !                                      !                      



     !                                      !                      
     !                    *                 !            RANGE      FREQ PERCENT 
   30-                    *                 -                      
     !                    *                 !    1   -0.5  -  --       0    .00% 
     !                    *                 !    2   -0.4  -  -0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    3   -0.3  -  -0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    4   -0.2  -  -0.3     0    .00% 
   20-                    *                 -    5   -0.1  -  -0.2     2   5.56% 
     !                    *                 !    6    0.0  -  -0.1     1   2.78% 
     !                    *                 !    7    0.1  -   0.0    31  86.11% 
     !                    *                 !    8    0.2  -   0.1     1   2.78% 
     !                    *                 !    9    0.3  -   0.2     1   2.78% 
   10-                    *                 -    A    0.4  -   0.3     0    .00% 
     !                    *                 !    B    0.5  -   0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    C     ++  -   0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    ------------------------------- 
     !              *  *  *  *  *           !            TOTAL        36 100.00% 
     ----------------------------------------                      
        1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C    EACH "*" REPRESENTS    2 RESIDUALS 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
 
 
  GOODNESS OF FIT SUMMARY FOR METHOD = ML     
 
  INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE        =     145.560 ON    28 DEGREES OF FREEDOM 
 
  INDEPENDENCE AIC =      89.560   INDEPENDENCE CAIC =     -18.515 
         MODEL AIC =       5.954          MODEL CAIC =     -17.205 
 
  CHI-SQUARE =       17.954 BASED ON       6 DEGREES OF FREEDOM 
  PROBABILITY VALUE FOR THE CHI-SQUARE STATISTIC IS       .00635 
 
  THE NORMAL THEORY RLS CHI-SQUARE FOR THIS ML SOLUTION IS         17.358. 
 
  FIT INDICES 
  ----------- 
  BENTLER-BONETT     NORMED FIT INDEX =      .877 
  BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX =      .525 
  COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)         =      .898 
  BOLLEN'S          (IFI) FIT INDEX   =      .914 
  MCDONALD'S        (MFI) FIT INDEX   =      .955 
  JORESKOG-SORBOM'S  GFI  FIT INDEX   =      .967 
  JORESKOG-SORBOM'S AGFI  FIT INDEX   =      .803 
  ROOT MEAN-SQUARE RESIDUAL (RMR)     =      .080 
  STANDARDIZED RMR                    =      .056 
  ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)    =      .125 
  90% CONFIDENCE INTERVAL OF RMSEA  (        .061,          .192) 
 
  RELIABILITY COEFFICIENTS 
  ------------------------ 
  CRONBACH'S ALPHA                    =      .551 
 



 
 
 
                         ITERATIVE SUMMARY 
 
                     PARAMETER 
  ITERATION          ABS CHANGE         ALPHA                FUNCTION 
      1                .510712         1.00000               1.81626 
      2                .322303         1.00000                .25194 
      3                .026629         1.00000                .15280 
      4                .016462         1.00000                .14075 
      5                .002261         1.00000                .14029 
      6                .000417         1.00000                .14027 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  MEASUREMENT EQUATIONS WITH STANDARD ERRORS AND TEST STATISTICS 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
 
 
   ATT   =V154=   .032*V158  + .069*V159  + .113*V160  + .233*V161  +1.000 E154 
                  .104         .093         .085         .105               
                  .312         .744        1.332        2.208@              
 
   BI    =V157=   .243*V154  - .018*V155  + .233*V156  +1.000 E157 
                  .175         .117         .094               
                 1.387        -.158        2.492@              
 
 
 
 14-Oct-10      PAGE :  8  EQS     Licensee:                                
  TITLE:   Path m og k                                                  
 
  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V155-  SN_3              1.739*I                                I               
                           .217 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V156-  PBC               2.691*I                                I               
                           .336 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .750*I                                I               
                           .094 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               



 V159-  CO_3               .794*I                                I               
                           .099 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .950*I                                I               
                           .119 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .657*I                                I               
                           .082 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  E                                D 
                 ---                              --- 
 E154-  ATT                .684*I                                I               
                           .085 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 E157-  BI                3.015*I                                I               
                           .377 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .037*I                                I               
 V155-  SN_3               .191 I                                I               
                           .193 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .137*I                                I               
 V155-  SN_3               .102 I                                I               
                          1.352 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .226*I                                I               
 V155-  SN_3               .106 I                                I               
                          2.136@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .223*I                                I               



 V155-  SN_3               .115 I                                I               
                          1.935 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .138*I                                I               
 V155-  SN_3               .095 I                                I               
                          1.444 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .182*I                                I               
 V156-  PBC                .127 I                                I               
                          1.441 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .154*I                                I               
 V156-  PBC                .130 I                                I               
                          1.188 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .300*I                                I               
 V156-  PBC                .144 I                                I               
                          2.087@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .071*I                                I               
 V156-  PBC                .118 I                                I               
                           .605 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .304*I                                I               
 V158-  OC                 .073 I                                I               
                          4.141@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .348*I                                I               
 V158-  OC                 .081 I                                I               
                          4.313@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .339*I                                I               
 V158-  OC                 .069 I                                I               
                          4.923@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES (CONTINUED) 
  --------------------------------------------------- 
 
 V160-  SE                 .299*I                                I               
 V159-  CO_3               .081 I                                I               
                          3.679@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .246*I                                I               
 V159-  CO_3               .067 I                                I               
                          3.645@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .242*I                                I               
 V160-  SE                 .073 I                                I               
                          3.307@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  STANDARDIZED SOLUTION:                                              R-SQUARED 
 
 
 
   ATT   =V154=   .032*V158  + .070*V159  + .125*V160  + .215*V161 
                + .942 E154                                                .112  
   BI    =V157=   .119*V154  - .014*V155  + .214*V156  + .968 E157         .062  
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .017*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .120*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .192*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .174*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .129*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .128*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .106*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .188*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .054*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .393*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .412*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .483*I                                I               



 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .344*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .340*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .306*I                                I               
 V160-  SE                      I                                I               
                                I                                I               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                           E N D    O F    M E T H O D 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
1 
  Execution begins at 11:51:04    
  Execution ends   at 11:51:04    
  Elapsed time =        .00 seconds  
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  EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM          MULTIVARIATE SOFTWARE, INC. 
  COPYRIGHT BY P.M. BENTLER                   VERSION 6.1 (C) 1985 - 2006 (B91). 
 
 
    PROGRAM CONTROL INFORMATION 
 
     1  /TITLE                                                                           
     2  Path M                                                                           
     3  /SPECIFICATIONS                                                                  
     4  DATA='c:\users\mette & jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 
4.10.10\sps 
     5  s variable 4.10.2010. 5 m og k.kcsav.ess';                                       
     6  VARIABLES=161; CASES=129;                                                        
     7  METHOD=ML; ANALYSIS=COVARIANCE; MATRIX=RAW;                                      
     8  /LABELS                                                                          
     9  V1=ID; V2=KØN; V3=ALDER; V4=CIVILSTA; V5=BØRN;                                   
    10  V6=UDDANNEL; V7=BESKÆFTI; V8=SEKTOR; V9=TIMER; V10=INDKOMST;                     
    11  V11=PENSIONS; V12=TYPEPENS; V13=PRIVRATE; V14=LIVPEN; V15=VI;                    
    12  V16=ÅROOPSPA; V17=PENKAS; V18=BANK; V19=VII; V20=TIDOMÅRE;                       
    13  V21=AKTIER; V22=OBLIGATI; V23=INVBEVIS; V24=FASTEJ; V25=INGEN;                   
    14  V26=VIII; V27=LEVESTAN; V28=UDTAGEPE; V29=FORSIKRI; V30=IRRRE_1;                 
    15  V31=UNØDNØD; V32=KEDSPÆN; V33=UFORFOR; V34=UTJEKTJE; V35=DÅRGOD_1;               
    16  V36=ANSVARFO; V37=V37_A; V38=INTERESS; V39=FAVOVILK; V40=MATERIAL;               
    17  V41=INFORMAT; V42=OVERBLIK; V43=KAPRATEL; V44=RÅDGANDR; V45=INFORBEH;            
    18  V46=HANDLING; V47=FORVENTN; V48=OMRÅDER; V49=PRIORITE; V50=SIKRING;              
    19  V51=USIKKER; V52=SNFAMILI; V53=SNVENNER; V54=SNKOLLEG; V55=SNNÆREOM;             
    20  V56=SNPÅVIRK; V57=FOLKEPEN; V58=SNSELVSP; V59=SNEKSPER; V60=SNEKSPIN;            
    21  V61=BELØB_1; V62=SIKKER1; V63=RATEPENS; V64=SIKKER2; V65=ARBPENSI;               
    22  V66=SIKKER3; V67=FOLKEBEL; V68=SIKKER4; V69=OBLIGARB; V70=SIKKER5;               
    23  V71=KAPPENS; V72=SIKKER6; V73=PENSSKIL; V74=SIKKER7; V75=LIVPENS;                
    24  V76=SIKKER8; V77=SKATFORH; V78=SIKKER9; V79=OPRETLIV; V80=SIKKER10;              
    25  V81=SKATRATE; V82=SIKKER11; V83=SJOV_1; V84=FRIHED_1; V85=AFVEKSLI;              
    26  V86=HØFLIG_1; V87=TJENESTE; V88=SELVDISC; V89=SNREGLER; V90=ACCEPTPO;            
    27  V91=SUCCESFU; V92=SOCPOSIT; V93=INDFLYDE; V94=RIGDOM_1; V95=VENSKAB;             
    28  V96=SOCRETFÆ; V97=ÅBEN_1; V98=MILJØ_1; V99=OBKN1; V100=INTEROK;                  
    29  V101=SUKN1; V102=SUKN2; V103=SUKN; V104=KC0; V105=KC1;                           
    30  V106=VAR00001; V107=VAR00003; V108=SK; V109=KC; V110=SKOK;                       
    31  V111=SKOKNUME; V112=ENMINUSS; V113=CONSERVA; V114=SE1; V115=ST1;                 
    32  V116=ATTITUDE; V117=PBC1; V118=SN1; V119=BI1; V120=ATTXKC;                       
    33  V121=SNXKC; V122=PBCXKC; V123=BIXKC; V124=SK3; V125=OK3;                         
    34  V126=SKOK3; V127=ATT3; V128=PBC3; V129=ATT3SKOK; V130=PBC3SKOK;                  
    35  V131=OC3; V132=ST3; V133=SKOK3XOC; V134=SKOK3XST; V135=SN3;                      
    36  V136=V136_A; V137=SN4; V138=PBC4; V139=OC4; V140=CO4;                            
    37  V141=SE4; V142=ST4; V143=PBC5; V144=SE5; V145=ATT4SKOK;                          
    38  V146=SN4SKOK3; V147=PBC4SKOK; V148=OC4SKOK3; V149=SKOK_3; V150=KC_GRUPP;         
    39  V151=ST4SKOK3; V152=SE4SKOK3; V153=CO4SKOK3; V154=ATT; V155=SN_3;                
    40  V156=PBC; V157=BI; V158=OC; V159=CO_3; V160=SE;                                  
    41  V161=ST;                                                                         
    42  /EQUATIONS                                                                       
    43  V154 =   *V158 + *V159 + *V160 + *V161 + E154;                                   
    44  V157 =   *V154 + *V155 + *V156 + E157;                                           
    45  /VARIANCES                                                                       
    46   V155 = *;                                                                       
    47   V156 = *;                                                                       
    48   V158 = *;                                                                       



    49   V159 = *;                                                                       
    50   V160 = *;                                                                       
    51   V161 = *;                                                                       
    52   E154 = *;                                                                       
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    53   E157 = *;                                                                       
    54  /COVARIANCES                                                                     
    55  V155,V156 = *;                                                                   
    56  V155,V158 = *;                                                                   
    57  V156,V158 = *;                                                                   
    58  V155,V159 = *;                                                                   
    59  V156,V159 = *;                                                                   
    60  V158,V159 = *;                                                                   
    61  V155,V160 = *;                                                                   
    62  V156,V160 = *;                                                                   
    63  V158,V160 = *;                                                                   
    64  V159,V160 = *;                                                                   
    65  V155,V161 = *;                                                                   
    66  V156,V161 = *;                                                                   
    67  V158,V161 = *;                                                                   
    68  V159,V161 = *;                                                                   
    69  V160,V161 = *;                                                                   
    70  /PRINT                                                                           
    71  EIS;                                                                             
    72  FIT=ALL;                                                                         
    73  TABLE=EQUATION;                                                                  
    74  /END                                                                             
 
 
       74 RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ 
 
 
    DATA IS READ FROM c:\users\mette & 
jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 4.10.10\spss variable 4.10.2010. 5 
m og k.kcsav.ess                                                                         
    THERE ARE 161 VARIABLES AND   129 CASES 
    IT IS A RAW DATA ESS FILE 
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  SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES 
 
 
                            UNIVARIATE STATISTICS 
                            --------------------- 
 
 
   VARIABLE           ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                       V154       V155       V156       V157       V158 
 
   MEAN               6.4454     5.8442     3.5043     2.2845     5.8685 
 



   SKEWNESS (G1)     -3.0953     -.8667      .3598     1.3709    -1.6357 
 
   KURTOSIS (G2)     14.7399     1.8094     -.6504      .7024     7.5977 
 
   STANDARD DEV.       .8777     1.3186     1.6405     1.7976      .8660 
 
 
   VARIABLE           CO_3       SE         ST     
                       V159       V160       V161 
 
   MEAN               5.1578     5.1720     6.0711 
 
   SKEWNESS (G1)      -.7823     -.5740    -2.1685 
 
   KURTOSIS (G2)      4.0329     2.2055    10.7334 
 
   STANDARD DEV.       .8913      .9746      .8108 
 
 
                            MULTIVARIATE KURTOSIS 
                            --------------------- 
 
   MARDIA'S COEFFICIENT (G2,P) =     53.8890 
   NORMALIZED ESTIMATE =             24.1938 
 
 
                     ELLIPTICAL THEORY KURTOSIS ESTIMATES 
                     ------------------------------------ 
 
   MARDIA-BASED KAPPA =       .6736 MEAN SCALED UNIVARIATE KURTOSIS =     1.7154 
 
   MARDIA-BASED KAPPA IS USED IN COMPUTATION. KAPPA=            .6736 
 
 
   CASE NUMBERS WITH LARGEST CONTRIBUTION TO NORMALIZED MULTIVARIATE KURTOSIS: 
   --------------------------------------------------------------------------- 
 
   CASE NUMBER         6           16           50          108          129 
 
   ESTIMATE       527.7086    2325.0188     331.4946     242.8351     424.0843 
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  COVARIANCE  MATRIX TO BE ANALYZED:   8 VARIABLES (SELECTED FROM 161 VARIABLES) 
  BASED ON   129 CASES. 
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .770 
       SN_3   V155        .320      1.739 
       PBC    V156        .240       .037      2.691 
       BI     V157        .236       .055       .686      3.231 
       OC     V158        .163       .137       .182      -.125       .750 
       CO_3   V159        .155       .226       .154      -.208       .304 
       SE     V160        .195       .223       .300       .213       .348 
       ST     V161        .208       .138       .071       .003       .339 



 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .794 
       SE     V160        .299       .950 
       ST     V161        .246       .242       .657 
 
 
 
  BENTLER-WEEKS STRUCTURAL REPRESENTATION: 
 
        NUMBER OF DEPENDENT VARIABLES =  2 
            DEPENDENT V'S :   154  157 
 
        NUMBER OF INDEPENDENT VARIABLES =  8 
            INDEPENDENT V'S :   155  156  158  159  160  161 
            INDEPENDENT E'S :   154  157 
 
        NUMBER OF FREE PARAMETERS =  30 
        NUMBER OF FIXED NONZERO PARAMETERS =   2 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO THE MODEL PROVIDED. 
     CALCULATIONS FOR INDEPENDENCE MODEL NOW BEGIN. 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO INDEPENDENCE MODEL. 
     CALCULATIONS FOR USER'S MODEL NOW BEGIN. 
 
 
  3RD STAGE OF COMPUTATION REQUIRED      7951 WORDS OF MEMORY. 
  PROGRAM ALLOCATED   2000000 WORDS 
 
  DETERMINANT OF INPUT MATRIX IS    .13897D+01 
 
  PARAMETER ESTIMATES APPEAR IN ORDER, 
  NO SPECIAL PROBLEMS WERE ENCOUNTERED DURING OPTIMIZATION. 
 
 
 
  RESIDUAL COVARIANCE MATRIX  (S-SIGMA) :        
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .243       .000 
       PBC    V156        .173       .000       .000 
       BI     V157        .034       .060       .043       .017 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.205       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.278       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .100       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.062       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 



 
                                  AVERAGE ABSOLUTE RESIDUAL =          .0337 
                     AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE RESIDUAL =          .0427 
 
 
 
  STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX:                  
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .210       .000 
       PBC    V156        .120       .000       .000 
       BI     V157        .022       .025       .014       .005 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.131       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.173       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .057       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.042       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                     AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0222 
        AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0284 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS: 
 
      NO.    PARAMETER   ESTIMATE      NO.    PARAMETER   ESTIMATE 
      ---    ---------   --------      ---    ---------   -------- 
       1     V155,V154       .210      11     V159,V154       .000 
       2     V159,V157      -.173      12     V156,V155       .000 
       3     V158,V157      -.131      13     V160,V159       .000 
       4     V156,V154       .120      14     V160,V158       .000 
       5     V160,V157       .057      15     V160,V160       .000 
       6     V161,V157      -.042      16     V161,V154       .000 
       7     V157,V155       .025      17     V161,V155       .000 
       8     V157,V154       .022      18     V161,V156       .000 
       9     V157,V156       .014      19     V154,V154       .000 
      10     V157,V157       .005      20     V161,V158       .000 
 
 
 
  DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS 
 
 
 
     ----------------------------------------                      



     !                                      !                      
   40-                                      -                      
     !                                      !                      
     !                                      !                      
     !                                      !                      
     !                    *                 !            RANGE      FREQ PERCENT 
   30-                    *                 -                      
     !                    *                 !    1   -0.5  -  --       0    .00% 
     !                    *                 !    2   -0.4  -  -0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    3   -0.3  -  -0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    4   -0.2  -  -0.3     0    .00% 
   20-                    *                 -    5   -0.1  -  -0.2     2   5.56% 
     !                    *                 !    6    0.0  -  -0.1     1   2.78% 
     !                    *                 !    7    0.1  -   0.0    31  86.11% 
     !                    *                 !    8    0.2  -   0.1     1   2.78% 
     !                    *                 !    9    0.3  -   0.2     1   2.78% 
   10-                    *                 -    A    0.4  -   0.3     0    .00% 
     !                    *                 !    B    0.5  -   0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    C     ++  -   0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    ------------------------------- 
     !              *  *  *  *  *           !            TOTAL        36 100.00% 
     ----------------------------------------                      
        1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C    EACH "*" REPRESENTS    2 RESIDUALS 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
 
 
  GOODNESS OF FIT SUMMARY FOR METHOD = ML     
 
  INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE        =     145.560 ON    28 DEGREES OF FREEDOM 
 
  INDEPENDENCE AIC =      89.560   INDEPENDENCE CAIC =     -18.515 
         MODEL AIC =       5.954          MODEL CAIC =     -17.205 
 
  CHI-SQUARE =       17.954 BASED ON       6 DEGREES OF FREEDOM 
  PROBABILITY VALUE FOR THE CHI-SQUARE STATISTIC IS       .00635 
 
  THE NORMAL THEORY RLS CHI-SQUARE FOR THIS ML SOLUTION IS         17.358. 
 
  FIT INDICES 
  ----------- 
  BENTLER-BONETT     NORMED FIT INDEX =      .877 
  BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX =      .525 
  COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)         =      .898 
  BOLLEN'S          (IFI) FIT INDEX   =      .914 
  MCDONALD'S        (MFI) FIT INDEX   =      .955 
  JORESKOG-SORBOM'S  GFI  FIT INDEX   =      .967 
  JORESKOG-SORBOM'S AGFI  FIT INDEX   =      .803 
  ROOT MEAN-SQUARE RESIDUAL (RMR)     =      .080 
  STANDARDIZED RMR                    =      .056 
  ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)    =      .125 
  90% CONFIDENCE INTERVAL OF RMSEA  (        .061,          .192) 
 



  RELIABILITY COEFFICIENTS 
  ------------------------ 
  CRONBACH'S ALPHA                    =      .551 
 
 
 
 
                         ITERATIVE SUMMARY 
 
                     PARAMETER 
  ITERATION          ABS CHANGE         ALPHA                FUNCTION 
      1                .510712         1.00000               1.81626 
      2                .322303         1.00000                .25194 
      3                .026629         1.00000                .15280 
      4                .016462         1.00000                .14075 
      5                .002261         1.00000                .14029 
      6                .000417         1.00000                .14027 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  MEASUREMENT EQUATIONS WITH STANDARD ERRORS AND TEST STATISTICS 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
 
 
   ATT   =V154=   .032*V158  + .069*V159  + .113*V160  + .233*V161  +1.000 E154 
                  .104         .093         .085         .105               
                  .312         .744        1.332        2.208@              
 
   BI    =V157=   .243*V154  - .018*V155  + .233*V156  +1.000 E157 
                  .175         .117         .094               
                 1.387        -.158        2.492@              
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V155-  SN_3              1.739*I                                I               
                           .217 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V156-  PBC               2.691*I                                I               
                           .336 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               



 V158-  OC                 .750*I                                I               
                           .094 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .794*I                                I               
                           .099 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .950*I                                I               
                           .119 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .657*I                                I               
                           .082 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  E                                D 
                 ---                              --- 
 E154-  ATT                .684*I                                I               
                           .085 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
 E157-  BI                3.015*I                                I               
                           .377 I                                I               
                          8.000@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .037*I                                I               
 V155-  SN_3               .191 I                                I               
                           .193 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .137*I                                I               
 V155-  SN_3               .102 I                                I               
                          1.352 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .226*I                                I               



 V155-  SN_3               .106 I                                I               
                          2.136@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .223*I                                I               
 V155-  SN_3               .115 I                                I               
                          1.935 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .138*I                                I               
 V155-  SN_3               .095 I                                I               
                          1.444 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .182*I                                I               
 V156-  PBC                .127 I                                I               
                          1.441 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .154*I                                I               
 V156-  PBC                .130 I                                I               
                          1.188 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .300*I                                I               
 V156-  PBC                .144 I                                I               
                          2.087@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .071*I                                I               
 V156-  PBC                .118 I                                I               
                           .605 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .304*I                                I               
 V158-  OC                 .073 I                                I               
                          4.141@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .348*I                                I               
 V158-  OC                 .081 I                                I               
                          4.313@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .339*I                                I               
 V158-  OC                 .069 I                                I               
                          4.923@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES (CONTINUED) 
  --------------------------------------------------- 
 
 V160-  SE                 .299*I                                I               
 V159-  CO_3               .081 I                                I               
                          3.679@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .246*I                                I               
 V159-  CO_3               .067 I                                I               
                          3.645@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .242*I                                I               
 V160-  SE                 .073 I                                I               



                          3.307@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  STANDARDIZED SOLUTION:                                              R-SQUARED 
 
 
 
   ATT   =V154=   .032*V158  + .070*V159  + .125*V160  + .215*V161 
                + .942 E154                                                .112  
   BI    =V157=   .119*V154  - .014*V155  + .214*V156  + .968 E157         .062  
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .017*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .120*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .192*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .174*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .129*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .128*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .106*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .188*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .054*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .393*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               



 V160-  SE                 .412*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .483*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .344*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .340*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .306*I                                I               
 V160-  SE                      I                                I               
                                I                                I               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                           E N D    O F    M E T H O D 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
1 
  Execution begins at 11:47:26    
  Execution ends   at 11:47:27    
  Elapsed time =       1.00 seconds  
 

 



 



1 
  EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM          MULTIVARIATE SOFTWARE, INC. 
  COPYRIGHT BY P.M. BENTLER                   VERSION 6.1 (C) 1985 - 2006 (B91). 
 
 
    PROGRAM CONTROL INFORMATION 
 
     1  /TITLE                                                                           
     2  Path K                                                                           
     3  /SPECIFICATIONS                                                                  
     4  DATA='c:\users\mette & jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 
4.10.10\sps 
     5  s variable 4.10.2010. 5 k.kcsav.ess';                                            
     6  VARIABLES=161; CASES=101;                                                        
     7  METHOD=ML; ANALYSIS=COVARIANCE; MATRIX=RAW;                                      
     8  /LABELS                                                                          
     9  V1=ID; V2=KØN; V3=ALDER; V4=CIVILSTA; V5=BØRN;                                   
    10  V6=UDDANNEL; V7=BESKÆFTI; V8=SEKTOR; V9=TIMER; V10=INDKOMST;                     
    11  V11=PENSIONS; V12=TYPEPENS; V13=PRIVRATE; V14=LIVPEN; V15=VI;                    
    12  V16=ÅROOPSPA; V17=PENKAS; V18=BANK; V19=VII; V20=TIDOMÅRE;                       
    13  V21=AKTIER; V22=OBLIGATI; V23=INVBEVIS; V24=FASTEJ; V25=INGEN;                   
    14  V26=VIII; V27=LEVESTAN; V28=UDTAGEPE; V29=FORSIKRI; V30=IRRRE_1;                 
    15  V31=UNØDNØD; V32=KEDSPÆN; V33=UFORFOR; V34=UTJEKTJE; V35=DÅRGOD_1;               
    16  V36=ANSVARFO; V37=V37_A; V38=INTERESS; V39=FAVOVILK; V40=MATERIAL;               
    17  V41=INFORMAT; V42=OVERBLIK; V43=KAPRATEL; V44=RÅDGANDR; V45=INFORBEH;            
    18  V46=HANDLING; V47=FORVENTN; V48=OMRÅDER; V49=PRIORITE; V50=SIKRING;              
    19  V51=USIKKER; V52=SNFAMILI; V53=SNVENNER; V54=SNKOLLEG; V55=SNNÆREOM;             
    20  V56=SNPÅVIRK; V57=FOLKEPEN; V58=SNSELVSP; V59=SNEKSPER; V60=SNEKSPIN;            
    21  V61=BELØB_1; V62=SIKKER1; V63=RATEPENS; V64=SIKKER2; V65=ARBPENSI;               
    22  V66=SIKKER3; V67=FOLKEBEL; V68=SIKKER4; V69=OBLIGARB; V70=SIKKER5;               
    23  V71=KAPPENS; V72=SIKKER6; V73=PENSSKIL; V74=SIKKER7; V75=LIVPENS;                
    24  V76=SIKKER8; V77=SKATFORH; V78=SIKKER9; V79=OPRETLIV; V80=SIKKER10;              
    25  V81=SKATRATE; V82=SIKKER11; V83=SJOV_1; V84=FRIHED_1; V85=AFVEKSLI;              
    26  V86=HØFLIG_1; V87=TJENESTE; V88=SELVDISC; V89=SNREGLER; V90=ACCEPTPO;            
    27  V91=SUCCESFU; V92=SOCPOSIT; V93=INDFLYDE; V94=RIGDOM_1; V95=VENSKAB;             
    28  V96=SOCRETFÆ; V97=ÅBEN_1; V98=MILJØ_1; V99=OBKN1; V100=INTEROK;                  
    29  V101=SUKN1; V102=SUKN2; V103=SUKN; V104=KC0; V105=KC1;                           
    30  V106=VAR00001; V107=VAR00003; V108=SK; V109=KC; V110=SKOK;                       
    31  V111=SKOKNUME; V112=ENMINUSS; V113=CONSERVA; V114=SE1; V115=ST1;                 
    32  V116=ATTITUDE; V117=PBC1; V118=SN; V119=BI1; V120=ATTXKC;                        
    33  V121=SNXKC; V122=PBCXKC; V123=BIXKC; V124=SK3; V125=OK3;                         
    34  V126=SKOK3; V127=ATT3; V128=PBC3; V129=ATT3SKOK; V130=PBC3SKOK;                  
    35  V131=OC3; V132=ST3; V133=SKOK3XOC; V134=SKOK3XST; V135=SN3;                      
    36  V136=V136_A; V137=SN4; V138=PBC4; V139=OC4; V140=CO4;                            
    37  V141=SE4; V142=ST4; V143=PBC5; V144=SE5; V145=ATT4SKOK;                          
    38  V146=SN4SKOK3; V147=PBC4SKOK; V148=OC4SKOK3; V149=SKOK_3; V150=KC_GRUPP;         
    39  V151=ST4SKOK3; V152=SE4SKOK3; V153=CO4SKOK3; V154=ATT; V155=SN_3;                
    40  V156=PBC; V157=BI; V158=OC; V159=CO_3; V160=SE;                                  
    41  V161=ST;                                                                         
    42  /EQUATIONS                                                                       
    43  V154 =   *V158 + *V159 + *V160 + *V161 + E154;                                   
    44  V157 =   *V154 + *V155 + *V156 + E157;                                           
    45  /VARIANCES                                                                       
    46   V155 = *;                                                                       
    47   V156 = *;                                                                       
    48   V158 = *;                                                                       
    49   V159 = *;                                                                       
    50   V160 = *;                                                                       
    51   V161 = *;                                                                       



    52   E154 = *;                                                                       
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    53   E157 = *;                                                                       
    54  /COVARIANCES                                                                     
    55  V155,V156 = *;                                                                   
    56  V155,V158 = *;                                                                   
    57  V156,V158 = *;                                                                   
    58  V155,V159 = *;                                                                   
    59  V156,V159 = *;                                                                   
    60  V158,V159 = *;                                                                   
    61  V155,V160 = *;                                                                   
    62  V156,V160 = *;                                                                   
    63  V158,V160 = *;                                                                   
    64  V159,V160 = *;                                                                   
    65  V155,V161 = *;                                                                   
    66  V156,V161 = *;                                                                   
    67  V158,V161 = *;                                                                   
    68  V159,V161 = *;                                                                   
    69  V160,V161 = *;                                                                   
    70  /PRINT                                                                           
    71  EIS;                                                                             
    72  FIT=ALL;                                                                         
    73  TABLE=EQUATION;                                                                  
    74  /END                                                                             
 
 
       74 RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ 
 
 
    DATA IS READ FROM c:\users\mette & 
jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 4.10.10\spss variable 4.10.2010. 5 
k.kcsav.ess                                                                               
    THERE ARE 161 VARIABLES AND   101 CASES 
    IT IS A RAW DATA ESS FILE 
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  SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES 
 
 
                            UNIVARIATE STATISTICS 
                            --------------------- 
 
 
   VARIABLE           ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                       V154       V155       V156       V157       V158 
 
   MEAN               6.4892     5.8754     3.4560     2.1526     5.8809 
 
   SKEWNESS (G1)     -3.3381     -.8467      .3848     1.6043    -1.8581 
 
   KURTOSIS (G2)     15.5082     1.9731     -.6244     1.5450     8.8638 



 
   STANDARD DEV.       .9277     1.2272     1.6403     1.7048      .8812 
 
 
   VARIABLE           CO_3       SE         ST     
                       V159       V160       V161 
 
   MEAN               5.1727     5.1841     6.1414 
 
   SKEWNESS (G1)      -.9191     -.5552    -2.8778 
 
   KURTOSIS (G2)      4.2578     2.4782    16.9485 
 
   STANDARD DEV.       .9344      .9867      .7831 
 
 
                            MULTIVARIATE KURTOSIS 
                            --------------------- 
 
   MARDIA'S COEFFICIENT (G2,P) =     52.0004 
   NORMALIZED ESTIMATE =             20.6575 
 
 
                     ELLIPTICAL THEORY KURTOSIS ESTIMATES 
                     ------------------------------------ 
 
   MARDIA-BASED KAPPA =       .6500 MEAN SCALED UNIVARIATE KURTOSIS =     2.1229 
 
   MARDIA-BASED KAPPA IS USED IN COMPUTATION. KAPPA=            .6500 
 
 
   CASE NUMBERS WITH LARGEST CONTRIBUTION TO NORMALIZED MULTIVARIATE KURTOSIS: 
   --------------------------------------------------------------------------- 
 
   CASE NUMBER         6           16           37           50           87 
 
   ESTIMATE       386.1635    1653.3917     111.7328     315.5369     207.3357 
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  COVARIANCE  MATRIX TO BE ANALYZED:   8 VARIABLES (SELECTED FROM 161 VARIABLES) 
  BASED ON   101 CASES. 
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .861 
       SN_3   V155        .319      1.506 
       PBC    V156        .281       .314      2.691 
       BI     V157        .151       .016       .667      2.906 
       OC     V158        .214       .308       .220      -.082       .777 
       CO_3   V159        .184       .325       .195      -.236       .392 
       SE     V160        .223       .275       .387       .202       .428 
       ST     V161        .260       .251       .027       .091       .352 
 
 
                         CO_3       SE         ST     



                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .873 
       SE     V160        .348       .974 
       ST     V161        .335       .347       .613 
 
 
 
  BENTLER-WEEKS STRUCTURAL REPRESENTATION: 
 
        NUMBER OF DEPENDENT VARIABLES =  2 
            DEPENDENT V'S :   154  157 
 
        NUMBER OF INDEPENDENT VARIABLES =  8 
            INDEPENDENT V'S :   155  156  158  159  160  161 
            INDEPENDENT E'S :   154  157 
 
        NUMBER OF FREE PARAMETERS =  30 
        NUMBER OF FIXED NONZERO PARAMETERS =   2 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO THE MODEL PROVIDED. 
     CALCULATIONS FOR INDEPENDENCE MODEL NOW BEGIN. 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO INDEPENDENCE MODEL. 
     CALCULATIONS FOR USER'S MODEL NOW BEGIN. 
 
 
  3RD STAGE OF COMPUTATION REQUIRED      7503 WORDS OF MEMORY. 
  PROGRAM ALLOCATED   2000000 WORDS 
 
  DETERMINANT OF INPUT MATRIX IS    .84066D+00 
 
  PARAMETER ESTIMATES APPEAR IN ORDER, 
  NO SPECIAL PROBLEMS WERE ENCOUNTERED DURING OPTIMIZATION. 
 
 
 
  RESIDUAL COVARIANCE MATRIX  (S-SIGMA) :        
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .186       .000 
       PBC    V156        .224       .000       .000 
       BI     V157        .041       .023       .028       .010 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.141       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.284       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .099       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000       .069       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                                  AVERAGE ABSOLUTE RESIDUAL =          .0307 
                     AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE RESIDUAL =          .0391 



 
 
 
  STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX:                  
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .163       .000 
       PBC    V156        .147       .000       .000 
       BI     V157        .026       .011       .010       .003 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.094       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.179       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .059       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000       .052       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                     AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0207 
        AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0264 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS: 
 
      NO.    PARAMETER   ESTIMATE      NO.    PARAMETER   ESTIMATE 
      ---    ---------   --------      ---    ---------   -------- 
       1     V159,V157      -.179      11     V160,V154       .000 
       2     V155,V154       .163      12     V161,V156       .000 
       3     V156,V154       .147      13     V161,V155       .000 
       4     V158,V157      -.094      14     V161,V158       .000 
       5     V160,V157       .059      15     V161,V154       .000 
       6     V161,V157       .052      16     V160,V160       .000 
       7     V157,V154       .026      17     V160,V159       .000 
       8     V157,V155       .011      18     V160,V158       .000 
       9     V157,V156       .010      19     V161,V159       .000 
      10     V157,V157       .003      20     V161,V160       .000 
 
 
 
  DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS 
 
 
 
     ----------------------------------------                      
     !                                      !                      
   40-                                      -                      
     !                                      !                      



     !                                      !                      
     !                                      !                      
     !                    *                 !            RANGE      FREQ PERCENT 
   30-                    *                 -                      
     !                    *                 !    1   -0.5  -  --       0    .00% 
     !                    *                 !    2   -0.4  -  -0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    3   -0.3  -  -0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    4   -0.2  -  -0.3     0    .00% 
   20-                    *                 -    5   -0.1  -  -0.2     1   2.78% 
     !                    *                 !    6    0.0  -  -0.1     1   2.78% 
     !                    *                 !    7    0.1  -   0.0    32  88.89% 
     !                    *                 !    8    0.2  -   0.1     2   5.56% 
     !                    *                 !    9    0.3  -   0.2     0    .00% 
   10-                    *                 -    A    0.4  -   0.3     0    .00% 
     !                    *                 !    B    0.5  -   0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    C     ++  -   0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    ------------------------------- 
     !              *  *  *  *              !            TOTAL        36 100.00% 
     ----------------------------------------                      
        1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C    EACH "*" REPRESENTS    2 RESIDUALS 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
 
 
  GOODNESS OF FIT SUMMARY FOR METHOD = ML     
 
  INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE        =     158.519 ON    28 DEGREES OF FREEDOM 
 
  INDEPENDENCE AIC =     102.519   INDEPENDENCE CAIC =       1.295 
         MODEL AIC =       2.133          MODEL CAIC =     -19.557 
 
  CHI-SQUARE =       14.133 BASED ON       6 DEGREES OF FREEDOM 
  PROBABILITY VALUE FOR THE CHI-SQUARE STATISTIC IS       .02818 
 
  THE NORMAL THEORY RLS CHI-SQUARE FOR THIS ML SOLUTION IS         13.606. 
 
  FIT INDICES 
  ----------- 
  BENTLER-BONETT     NORMED FIT INDEX =      .911 
  BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX =      .709 
  COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)         =      .938 
  BOLLEN'S          (IFI) FIT INDEX   =      .947 
  MCDONALD'S        (MFI) FIT INDEX   =      .961 
  JORESKOG-SORBOM'S  GFI  FIT INDEX   =      .967 
  JORESKOG-SORBOM'S AGFI  FIT INDEX   =      .803 
  ROOT MEAN-SQUARE RESIDUAL (RMR)     =      .075 
  STANDARDIZED RMR                    =      .052 
  ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)    =      .116 
  90% CONFIDENCE INTERVAL OF RMSEA  (        .035,          .195) 
 
  RELIABILITY COEFFICIENTS 
  ------------------------ 
  CRONBACH'S ALPHA                    =      .626 



 
 
 
 
                         ITERATIVE SUMMARY 
 
                     PARAMETER 
  ITERATION          ABS CHANGE         ALPHA                FUNCTION 
      1                .562638         1.00000               1.98282 
      2                .360953         1.00000                .34119 
      3                .035356         1.00000                .16824 
      4                .025266         1.00000                .14187 
      5                .002425         1.00000                .14136 
      6                .000373         1.00000                .14133 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  MEASUREMENT EQUATIONS WITH STANDARD ERRORS AND TEST STATISTICS 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
 
 
   ATT   =V154=   .078*V158  + .022*V159  + .070*V160  + .327*V161  +1.000 E154 
                  .125         .110         .105         .137               
                  .624         .199         .669        2.395@              
 
   BI    =V157=   .122*V154  - .066*V155  + .243*V156  +1.000 E157 
                  .179         .137         .102               
                  .679        -.483        2.380@              
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V155-  SN_3              1.506*I                                I               
                           .213 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
 V156-  PBC               2.691*I                                I               
                           .381 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .777*I                                I               
                           .110 I                                I               
                          7.071@I                                I               



                                I                                I               
 V159-  CO_3               .873*I                                I               
                           .123 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .974*I                                I               
                           .138 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .613*I                                I               
                           .087 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  E                                D 
                 ---                              --- 
 E154-  ATT                .739*I                                I               
                           .105 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
 E157-  BI                2.727*I                                I               
                           .386 I                                I               
                          7.071@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .314*I                                I               
 V155-  SN_3               .204 I                                I               
                          1.542 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .308*I                                I               
 V155-  SN_3               .112 I                                I               
                          2.742@I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .325*I                                I               
 V155-  SN_3               .119 I                                I               
                          2.729@I                                I               
                                I                                I               



 V160-  SE                 .275*I                                I               
 V155-  SN_3               .124 I                                I               
                          2.212@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .251*I                                I               
 V155-  SN_3               .099 I                                I               
                          2.530@I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .220*I                                I               
 V156-  PBC                .146 I                                I               
                          1.507 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .195*I                                I               
 V156-  PBC                .155 I                                I               
                          1.265 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .387*I                                I               
 V156-  PBC                .166 I                                I               
                          2.326@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .027*I                                I               
 V156-  PBC                .128 I                                I               
                           .208 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .392*I                                I               
 V158-  OC                 .091 I                                I               
                          4.302@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .428*I                                I               
 V158-  OC                 .097 I                                I               
                          4.417@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .352*I                                I               
 V158-  OC                 .077 I                                I               
                          4.544@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES (CONTINUED) 
  --------------------------------------------------- 
 
 V160-  SE                 .348*I                                I               
 V159-  CO_3               .099 I                                I               
                          3.534@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .335*I                                I               
 V159-  CO_3               .080 I                                I               
                          4.161@I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .347*I                                I               
 V160-  SE                 .085 I                                I               
                          4.098@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  STANDARDIZED SOLUTION:                                              R-SQUARED 
 
 
 
   ATT   =V154=   .074*V158  + .022*V159  + .074*V160  + .276*V161 
                + .927 E154                                                .141  
   BI    =V157=   .066*V154  - .048*V155  + .234*V156  + .970 E157         .058  
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC                .156*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .285*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .284*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .227*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .261*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .152*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .127*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .239*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .021*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .477*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .492*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               



 V161-  ST                 .510*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .378*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .458*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .449*I                                I               
 V160-  SE                      I                                I               
                                I                                I               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                           E N D    O F    M E T H O D 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
1 
  Execution begins at 11:37:40    
  Execution ends   at 11:37:40    
  Elapsed time =        .00 seconds  
 

 



 



 
 
 
1 
  EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM          MULTIVARIATE SOFTWARE, INC. 
  COPYRIGHT BY P.M. BENTLER                   VERSION 6.1 (C) 1985 - 2006 (B91). 
 
 
    PROGRAM CONTROL INFORMATION 
 
     1  /TITLE                                                                           
     2  Path m1                                                                          
     3  /SPECIFICATIONS                                                                  
     4  DATA='c:\users\mette & jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 
4.10.10\sps 
     5  s variable 4.10.2010. 5 m .kcsav.ess';                                           
     6  VARIABLES=161; CASES=29;                                                         
     7  METHOD=ML; ANALYSIS=COVARIANCE; MATRIX=RAW;                                      
     8  /LABELS                                                                          
     9  V1=ID; V2=KØN; V3=ALDER; V4=CIVILSTA; V5=BØRN;                                   
    10  V6=UDDANNEL; V7=BESKÆFTI; V8=SEKTOR; V9=TIMER; V10=INDKOMST;                     
    11  V11=PENSIONS; V12=TYPEPENS; V13=PRIVRATE; V14=LIVPEN; V15=VI;                    
    12  V16=ÅROOPSPA; V17=PENKAS; V18=BANK; V19=VII; V20=TIDOMÅRE;                       
    13  V21=AKTIER; V22=OBLIGATI; V23=INVBEVIS; V24=FASTEJ; V25=INGEN;                   
    14  V26=VIII; V27=LEVESTAN; V28=UDTAGEPE; V29=FORSIKRI; V30=IRRRE_1;                 
    15  V31=UNØDNØD; V32=KEDSPÆN; V33=UFORFOR; V34=UTJEKTJE; V35=DÅRGOD_1;               
    16  V36=ANSVARFO; V37=V37_A; V38=INTERESS; V39=FAVOVILK; V40=MATERIAL;               
    17  V41=INFORMAT; V42=OVERBLIK; V43=KAPRATEL; V44=RÅDGANDR; V45=INFORBEH;            
    18  V46=HANDLING; V47=FORVENTN; V48=OMRÅDER; V49=PRIORITE; V50=SIKRING;              
    19  V51=USIKKER; V52=SNFAMILI; V53=SNVENNER; V54=SNKOLLEG; V55=SNNÆREOM;             
    20  V56=SNPÅVIRK; V57=FOLKEPEN; V58=SNSELVSP; V59=SNEKSPER; V60=SNEKSPIN;            
    21  V61=BELØB_1; V62=SIKKER1; V63=RATEPENS; V64=SIKKER2; V65=ARBPENSI;               
    22  V66=SIKKER3; V67=FOLKEBEL; V68=SIKKER4; V69=OBLIGARB; V70=SIKKER5;               
    23  V71=KAPPENS; V72=SIKKER6; V73=PENSSKIL; V74=SIKKER7; V75=LIVPENS;                
    24  V76=SIKKER8; V77=SKATFORH; V78=SIKKER9; V79=OPRETLIV; V80=SIKKER10;              
    25  V81=SKATRATE; V82=SIKKER11; V83=SJOV_1; V84=FRIHED_1; V85=AFVEKSLI;              
    26  V86=HØFLIG_1; V87=TJENESTE; V88=SELVDISC; V89=SNREGLER; V90=ACCEPTPO;            
    27  V91=SUCCESFU; V92=SOCPOSIT; V93=INDFLYDE; V94=RIGDOM_1; V95=VENSKAB;             
    28  V96=SOCRETFÆ; V97=ÅBEN_1; V98=MILJØ_1; V99=OBKN1; V100=INTEROK;                  
    29  V101=SUKN1; V102=SUKN2; V103=SUKN; V104=KC0; V105=KC1;                           
    30  V106=VAR00001; V107=VAR00003; V108=SK; V109=KC; V110=SKOK;                       
    31  V111=SKOKNUME; V112=ENMINUSS; V113=CONSERVA; V114=SE1; V115=ST1;                 
    32  V116=ATTITUDE; V117=PBC1; V118=SN1; V119=BI1; V120=ATTXKC;                       
    33  V121=SNXKC; V122=PBCXKC; V123=BIXKC; V124=SK3; V125=OK3;                         
    34  V126=SKOK3; V127=ATT3; V128=PBC3; V129=ATT3SKOK; V130=PBC3SKOK;                  
    35  V131=OC3; V132=ST3; V133=SKOK3XOC; V134=SKOK3XST; V135=SN3;                      
    36  V136=V136_A; V137=SN4; V138=PBC4; V139=OC4; V140=CO4;                            
    37  V141=SE4; V142=ST4; V143=PBC5; V144=SE5; V145=ATT4SKOK;                          
    38  V146=SN4SKOK3; V147=PBC4SKOK; V148=OC4SKOK3; V149=SKOK_3; V150=KC_GRUPP;         
    39  V151=ST4SKOK3; V152=SE4SKOK3; V153=CO4SKOK3; V154=ATT; V155=SN_3;                
    40  V156=PBC; V157=BI; V158=OC; V159=CO_3; V160=SE;                                  
    41  V161=ST;                                                                         
    42  /EQUATIONS                                                                       
    43  V154 =   *V158 + *V159 + *V160 + *V161 + E154;                                   



    44  V157 =   *V154 + *V155 + *V156 + E157;                                           
    45  /VARIANCES                                                                       
    46   V155 = *;                                                                       
    47   V156 = *;                                                                       
    48   V158 = *;                                                                       
    49   V159 = *;                                                                       
    50   V160 = *;                                                                       
    51   V161 = *;                                                                       
    52   E154 = *;                                                                       
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    53   E157 = *;                                                                       
    54  /COVARIANCES                                                                     
    55  V155,V156 = *;                                                                   
    56  V155,V158 = *;                                                                   
    57  V156,V158 = *;                                                                   
    58  V155,V159 = *;                                                                   
    59  V156,V159 = *;                                                                   
    60  V158,V159 = *;                                                                   
    61  V155,V160 = *;                                                                   
    62  V156,V160 = *;                                                                   
    63  V158,V160 = *;                                                                   
    64  V159,V160 = *;                                                                   
    65  V155,V161 = *;                                                                   
    66  V156,V161 = *;                                                                   
    67  V158,V161 = *;                                                                   
    68  V159,V161 = *;                                                                   
    69  V160,V161 = *;                                                                   
    70  /PRINT                                                                           
    71  EIS;                                                                             
    72  FIT=ALL;                                                                         
    73  TABLE=EQUATION;                                                                  
    74  /END                                                                             
 
 
       74 RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ 
 
 
    DATA IS READ FROM c:\users\mette & 
jesper\documents\emf\hovedopgave\vejledermøde 4.10.10\spss variable 4.10.2010. 5 m 
.kcsav.ess                                                                                  
    THERE ARE 161 VARIABLES AND    29 CASES 
    IT IS A RAW DATA ESS FILE 
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  SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES 
 



 
                            UNIVARIATE STATISTICS 
                            --------------------- 
 
 
   VARIABLE           ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                       V154       V155       V156       V157       V158 
 
   MEAN               6.2928     5.7356     3.6727     2.7438     5.8255 
 
   SKEWNESS (G1)     -1.0160     -.7873      .2932      .7772     -.6523 
 
   KURTOSIS (G2)      1.0464      .9979     -.6329     -.7642     1.6158 
 
   STANDARD DEV.       .6456     1.5978     1.6299     2.0277      .8080 
 
 
   VARIABLE           CO_3       SE         ST     
                       V159       V160       V161 
 
   MEAN               5.1060     5.1299     5.8263 
 
   SKEWNESS (G1)       .2311     -.6876     -.4192 
 
   KURTOSIS (G2)      -.0902     1.0783     -.7307 
 
   STANDARD DEV.       .7139      .9289      .8573 
 
 
                            MULTIVARIATE KURTOSIS 
                            --------------------- 
 
   MARDIA'S COEFFICIENT (G2,P) =      8.5191 
   NORMALIZED ESTIMATE =              1.8134 
 
   BONETT-WOODWARD-RANDALL TEST SHOWS SIGNIFICANT EXCESS KURTOSIS 
   INDICATIVE OF NON-NORMALITY AT A ONE-TAIL .05 LEVEL. 
 
 
                     ELLIPTICAL THEORY KURTOSIS ESTIMATES 
                     ------------------------------------ 
 
   MARDIA-BASED KAPPA =       .1065 MEAN SCALED UNIVARIATE KURTOSIS =      .1050 
 
   MARDIA-BASED KAPPA IS USED IN COMPUTATION. KAPPA=            .1065 
 
 
   CASE NUMBERS WITH LARGEST CONTRIBUTION TO NORMALIZED MULTIVARIATE KURTOSIS: 
   --------------------------------------------------------------------------- 
 
   CASE NUMBER         8           22           26           28           29 
 
   ESTIMATE        56.3214      26.0182      32.5072      27.6836      45.7307 
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  COVARIANCE  MATRIX TO BE ANALYZED:   8 VARIABLES (SELECTED FROM 161 VARIABLES) 
  BASED ON    29 CASES. 
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .417 
       SN_3   V155        .304      2.553 
       PBC    V156        .126      -.929      2.657 
       BI     V157        .634       .262       .653      4.111 
       OC     V158       -.027      -.479       .057      -.251       .653 
       CO_3   V159        .044      -.136       .020      -.076      -.016 
       SE     V160        .088       .033      -.001       .279       .060 
       ST     V161       -.026      -.304       .285      -.161       .280 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .510 
       SE     V160        .119       .863 
       ST     V161       -.089      -.149       .735 
 
 
 
  BENTLER-WEEKS STRUCTURAL REPRESENTATION: 
 
        NUMBER OF DEPENDENT VARIABLES =  2 
            DEPENDENT V'S :   154  157 
 
        NUMBER OF INDEPENDENT VARIABLES =  8 
            INDEPENDENT V'S :   155  156  158  159  160  161 
            INDEPENDENT E'S :   154  157 
 
        NUMBER OF FREE PARAMETERS =  30 
        NUMBER OF FIXED NONZERO PARAMETERS =   2 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO THE MODEL PROVIDED. 
     CALCULATIONS FOR INDEPENDENCE MODEL NOW BEGIN. 
 
 *** WARNING MESSAGES ABOVE, IF ANY, REFER TO INDEPENDENCE MODEL. 
     CALCULATIONS FOR USER'S MODEL NOW BEGIN. 
 
 
  3RD STAGE OF COMPUTATION REQUIRED      6351 WORDS OF MEMORY. 
  PROGRAM ALLOCATED   2000000 WORDS 
 
  DETERMINANT OF INPUT MATRIX IS    .71680D+00 
 
  PARAMETER ESTIMATES APPEAR IN ORDER, 
  NO SPECIAL PROBLEMS WERE ENCOUNTERED DURING OPTIMIZATION. 



 
 
 
  RESIDUAL COVARIANCE MATRIX  (S-SIGMA) :        
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .287       .000 
       PBC    V156        .125       .000       .000 
       BI     V157        .023       .419       .182       .067 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.225       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.145       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .150       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.174       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                                  AVERAGE ABSOLUTE RESIDUAL =          .0499 
                     AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE RESIDUAL =          .0618 
 
 
 
  STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX:                  
 
 
                         ATT        SN_3       PBC        BI         OC     
                          V154       V155       V156       V157       V158 
       ATT    V154        .000 
       SN_3   V155        .278       .000 
       PBC    V156        .118       .000       .000 
       BI     V157        .018       .129       .055       .016 
       OC     V158        .000       .000       .000      -.137       .000 
       CO_3   V159        .000       .000       .000      -.100       .000 
       SE     V160        .000       .000       .000       .080       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000      -.100       .000 
 
 
                         CO_3       SE         ST     
                          V159       V160       V161 
       CO_3   V159        .000 
       SE     V160        .000       .000 
       ST     V161        .000       .000       .000 
 
                     AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0287 
        AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUAL =          .0363 
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS: 
 
      NO.    PARAMETER   ESTIMATE      NO.    PARAMETER   ESTIMATE 
      ---    ---------   --------      ---    ---------   -------- 
       1     V155,V154       .278      11     V160,V154       .000 
       2     V158,V157      -.137      12     V158,V154       .000 
       3     V157,V155       .129      13     V160,V155       .000 
       4     V156,V154       .118      14     V160,V158       .000 
       5     V159,V157      -.100      15     V161,V154       .000 
       6     V161,V157      -.100      16     V159,V156       .000 
       7     V160,V157       .080      17     V160,V156       .000 
       8     V157,V156       .055      18     V161,V155       .000 
       9     V157,V154       .018      19     V160,V160       .000 
      10     V157,V157       .016      20     V160,V159       .000 
 
 
 
  DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS 
 
 
 
     ----------------------------------------                      
     !                                      !                      
   40-                                      -                      
     !                                      !                      
     !                                      !                      
     !                                      !                      
     !                                      !            RANGE      FREQ PERCENT 
   30-                    *                 -                      
     !                    *                 !    1   -0.5  -  --       0    .00% 
     !                    *                 !    2   -0.4  -  -0.5     0    .00% 
     !                    *                 !    3   -0.3  -  -0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    4   -0.2  -  -0.3     0    .00% 
   20-                    *                 -    5   -0.1  -  -0.2     3   8.33% 
     !                    *                 !    6    0.0  -  -0.1     0    .00% 
     !                    *                 !    7    0.1  -   0.0    30  83.33% 
     !                    *                 !    8    0.2  -   0.1     2   5.56% 
     !                    *                 !    9    0.3  -   0.2     1   2.78% 
   10-                    *                 -    A    0.4  -   0.3     0    .00% 
     !                    *                 !    B    0.5  -   0.4     0    .00% 
     !                    *                 !    C     ++  -   0.5     0    .00% 
     !              *     *                 !    ------------------------------- 
     !              *     *  *  *           !            TOTAL        36 100.00% 
     ----------------------------------------                      
        1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C    EACH "*" REPRESENTS    2 RESIDUALS 
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  TITLE:   Path m1                                                      
 
  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
 
 
  GOODNESS OF FIT SUMMARY FOR METHOD = ML     
 
  INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE        =      34.441 ON    28 DEGREES OF FREEDOM 
 
  INDEPENDENCE AIC =     -21.559   INDEPENDENCE CAIC =     -87.844 
         MODEL AIC =      -5.141          MODEL CAIC =     -19.345 
 
  CHI-SQUARE =        6.859 BASED ON       6 DEGREES OF FREEDOM 
  PROBABILITY VALUE FOR THE CHI-SQUARE STATISTIC IS       .33413 
 
  THE NORMAL THEORY RLS CHI-SQUARE FOR THIS ML SOLUTION IS          6.376. 
 
  FIT INDICES 
  ----------- 
  BENTLER-BONETT     NORMED FIT INDEX =      .801 
  BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX =      .378 
  COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)         =      .867 
  BOLLEN'S          (IFI) FIT INDEX   =      .970 
  MCDONALD'S        (MFI) FIT INDEX   =      .985 
  JORESKOG-SORBOM'S  GFI  FIT INDEX   =      .946 
  JORESKOG-SORBOM'S AGFI  FIT INDEX   =      .677 
  ROOT MEAN-SQUARE RESIDUAL (RMR)     =      .110 
  STANDARDIZED RMR                    =      .066 
  ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)    =      .071 
  90% CONFIDENCE INTERVAL OF RMSEA  (        .000,          .259) 
 
  RELIABILITY COEFFICIENTS 
  ------------------------ 
  CRONBACH'S ALPHA                    =      .100 
 
 
 
 
                         ITERATIVE SUMMARY 
 
                     PARAMETER 
  ITERATION          ABS CHANGE         ALPHA                FUNCTION 
      1                .348186         1.00000               1.69150 
      2                .186974         1.00000                .28956 
      3                .020659         1.00000                .25172 
      4                .008925         1.00000                .24576 
      5                .003014         1.00000                .24504 
      6                .000750         1.00000                .24495 
 
 
 14-Oct-10      PAGE :  7  EQS     Licensee:                                
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  MEASUREMENT EQUATIONS WITH STANDARD ERRORS AND TEST STATISTICS 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
 
 
   ATT   =V154=   -.055*V158  +  .064*V159  +  .100*V160  +  .013*V161 
                   .165          .172          .135          .159  
                  -.333          .372          .736          .081  
 
                + 1.000 E154 
                         
                         
 
   BI    =V157=   1.464*V154  -  .008*V155  +  .173*V156  + 1.000 E157 
                   .513          .222          .217                
                  2.855@        -.036          .798                
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V155-  SN_3              2.553*I                                I               
                           .682 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
 V156-  PBC               2.657*I                                I               
                           .710 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .653*I                                I               
                           .174 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .510*I                                I               
                           .136 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .863*I                                I               
                           .231 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               



 V161-  ST                 .735*I                                I               
                           .196 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
  ---------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  E                                D 
                 ---                              --- 
 E154-  ATT                .404*I                                I               
                           .108 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
 E157-  BI                3.068*I                                I               
                           .820 I                                I               
                          3.742@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
  STATISTICS SIGNIFICANT AT THE 5% LEVEL ARE MARKED WITH @. 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC               -.929*I                                I               
 V155-  SN_3               .523 I                                I               
                         -1.778 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                -.479*I                                I               
 V155-  SN_3               .260 I                                I               
                         -1.840 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3              -.136*I                                I               
 V155-  SN_3               .217 I                                I               
                          -.629 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .033*I                                I               
 V155-  SN_3               .281 I                                I               
                           .117 I                                I               
                                I                                I               



 V161-  ST                -.304*I                                I               
 V155-  SN_3               .265 I                                I               
                         -1.147 I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .057*I                                I               
 V156-  PBC                .249 I                                I               
                           .228 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .020*I                                I               
 V156-  PBC                .220 I                                I               
                           .090 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                -.001*I                                I               
 V156-  PBC                .286 I                                I               
                          -.002 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .285*I                                I               
 V156-  PBC                .269 I                                I               
                          1.057 I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3              -.016*I                                I               
 V158-  OC                 .109 I                                I               
                          -.150 I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .060*I                                I               
 V158-  OC                 .142 I                                I               
                           .420 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .280*I                                I               
 V158-  OC                 .141 I                                I               
                          1.984@I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES (CONTINUED) 
  --------------------------------------------------- 
 
 V160-  SE                 .119*I                                I               
 V159-  CO_3               .127 I                                I               
                           .935 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                -.089*I                                I               
 V159-  CO_3               .117 I                                I               
                          -.759 I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                -.149*I                                I               
 V160-  SE                 .153 I                                I               
                          -.976 I                                I               
                                I                                I               
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
 
  STANDARDIZED SOLUTION:                                              R-SQUARED 
 
 
 
   ATT   =V154=  -.069*V158  + .071*V159  + .143*V160  + .017*V161 
                + .985 E154                                                .031  
   BI    =V157=   .470*V154  - .006*V155  + .141*V156  + .871 E157         .241  
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  MAXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
 
  CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
  --------------------------------------- 
 
                  V                                F 
                 ---                              --- 
 V156-  PBC               -.357*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                -.371*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3              -.120*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .022*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                -.222*I                                I               
 V155-  SN_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V158-  OC                 .043*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V159-  CO_3               .017*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                -.000*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .204*I                                I               
 V156-  PBC                     I                                I               
                                I                                I               



 V159-  CO_3              -.028*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .080*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                 .404*I                                I               
 V158-  OC                      I                                I               
                                I                                I               
 V160-  SE                 .179*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                -.145*I                                I               
 V159-  CO_3                    I                                I               
                                I                                I               
 V161-  ST                -.188*I                                I               
 V160-  SE                      I                                I               
                                I                                I               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                           E N D    O F    M E T H O D 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
1 
  Execution begins at 12:00:36    
  Execution ends   at 12:00:36    
  Elapsed time =        .00 seconds  
 

 



 

Statistics 

Køn SK3 OK3 

Kvinde N Valid 97 97

Missing 0 0

Mean ,7926 ,7685

Median ,7955 ,7724

Mode ,79 ,82

Std. Deviation ,11374 ,11757

Mand N Valid 28 28

Missing 0 0

Mean ,7637 ,7857

Median ,7931 ,8182

Mode ,55a ,73a

Std. Deviation ,11590 ,13768

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 


