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Förord 
 
Idén till den här uppsatsen fick vi från Annika Creutzers krönika i Privata Affärer som 
handlade om paralleller mellan den svenska fondmarknaden och en studie om valtrötthet vid 
val av marmelad. Krönikan mynnade senare ut i att vi ville undersöka om dessa paralleller 
kan dras till den svenska fondmarknaden och resultatet är denna C-uppsats. Vi vill därför 
passa på att tacka Annika Creutzer för den hjälp vi fick med uppslag och referenser till 
tidigare gjorda studier i ämnet.  
 
Vi vill rikta ett tack till Berith Hjort, bibliotekarie vid Karlstads universitetsbibliotek som 
hjälpt oss med källhantering och materialsökning.  
 
Vi vill också passa på att tacka Tidaholms Sparbank och Swedbanks kontor på Norrstrand i 
Karlstad som hjälpt oss med distribueringen av våra enkäter till sina kunder. 
 
En stor hjälp vid den statistiska analysen av våran data har varit Jari Appelgren, 
universitetsadjunkt inom ämnet statistik vid Karlstads universitet. Givetvis vill vi också passa 
på att tacka vår handledare Magnus Willesson och även Berndt Andersson som även han 
funnits till hands vid handledningstillfällena. 
 
        Joakim Bank & Eric Jansson 
        2008-05-20 



   

Sammanfattning 
 
Allmänhetens uppfattning är att desto fler valmöjligheter det finns desto bättre är det. Men är 
det verkligen så i alla olika valsituationer vi ställs inför? (Iyengar & Lepper 2000)  
 
Utifrån tidigare forskning testar vår uppsats om människors valmöjligheter, ett experiment där 
vi ser hur människor gör sina val på den svenska fondmarknaden. De fick välja mellan ett 
mindre (limited) urval eller ett större (extensive) urval av fonder. 
 
Utgångspunkten i uppsatsen är två olika forskningsartiklar från Iyengar & Lepper (2000) samt 
Iyengar & Jiang (2003) där de testar hur människor gör sina val när de får olika stora utbud att 
välja bland. I deras forskning kommer de fram till att även om människor tycker att det är 
roligare att ha många valmöjligheter så blir det oftare val gjorda eller saker köpta om de har 
mindre saker att välja bland. Detta fenomen kallas choice overload och innebär alltså att det 
finns en valtrötthet för människor när de ska göra sina val. 
 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att testa om fenomenet choice overload kan tillämpas 
på den svenska fondmarknaden och därmed se om beslutet att själv välja fonder påverkas av 
fondutbudets storlek. Experimentet skedde genom en enkätundersökning på två stycken 
bankkontor där slumpvis utvalda kunder fick svara på enkäterna. Vi hade två olika enkäter där 
den ena bestod av en fråga där de skulle välja bland ett mindre urval fonder (10st) och den 
andra bland ett större urval fonder (60st). Varje respondent fick bara en enkät och var därmed 
helt ovetande om att den andra existerade. Istället för att välja själva kunde de även få låta en 
rådgivare välja åt dem, detta för att få ett alternativ till att välja själv. När vi samlat in alla 
enkäterna (98st) så jämförde vi resultaten mot varandra i statistikprogrammet SPSS. 
 
Delsyftet som kompletterar huvudsyftet i uppsatsen är att vi rensar för demografiska 
skillnader som t.ex. kön, utbildning och ålder, så att de inte har någon inverkan på beslutet att 
välja fonder.  
 
Genom experimentet vi gjorde så visade det sig att människor valde fonder själva i större 
utsträckning när de fick enkäten med det mindre fondutbudet på (limited) än när de fick den 
enkäten med det större fondutbudet (extensive). Denna slutsats är förenlig med den forskning 
vi hade som utgångspunkt till uppsatsen. Alltså att människor hellre gör sina val när de har ett 
mindre utbud att välja bland. Även om människor gillar att ha många valmöjligheter så kan 
det leda till att det blir så komplext att hantera att det leder till fenomenet choice overload. 
Vårt experiment med enkäter visar även att de demografiska skillnaderna inte spelar någon 
signifikant roll för resultatet. 
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1. Inledning 
  
 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till choice overload och den svenska 
fondmarknaden. Här för vi också en problemdiskussion som gör uppsatsen relevant. I slutet 
av kapitlet presenteras problemformulering och syfte. 
  
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige äger sju av tio invånare fonder, om PPM-fonder inkluderas så äger nio av tio 
svenskar fonder. (Fondbolagens Förening). På senare tid har utbudet av fonder ökat snabbt 
och kunder till nätmäklarna Nordnet och Avanza kan idag välja bland mer än 900 fonder. 
Storbankerna har på grund av den ökade konkurrensen tappat marknadsandelar. För att möta 
den hårdare konkurrensen har de öppnat upp mer för externa förvaltare istället för att som 
tidigare bara erbjuda sina egenförvaltade fonder. Swedbank erbjuder sina kunder 234 fonder 
via Fondtorget, av dessa är ungefär 100 Swedbank Roburs egna fonder (Swedbanks hemsida, 
4 april). 
 
Fondmarknaden i Sverige omsatte över 1600 miljarder kronor under år 2006, något som är en 
stor ökning sedan 1970-talet då omsättningen låg på 300 miljoner (Fondbolagens hemsida). 
Bara mellan åren 2004 till 2006 ökade omsättningen från 900 miljarder till nämnda 1600 
miljarder. (Nilsson, 2004) Då omsättningen ökat så pass mycket och nysparandet under 2003 
var drygt 70 miljarder så ökar också utbudet av fonder för att utbudet ska kunna matcha 
efterfrågan. 
 
I takt med fondsparandes stora ökning sen 1970-talet så har allt fler aktörer gett sig in på 
fondmarknaden för att vara med och dela på kakan. Det går att spara i fonder med låg-, 
mellan- och hög-risk samtidigt som det är möjligt spara mindre summor och fondspararen 
slipper t.ex. courtageavgifter. Intresset för fonder fortsatte att öka under 2000-talet då många 
svenskar för första gången själva fick placera sin allmänna pension (Nilsson, 2004). 
 
Av fondspararna så sparar fyra av fem i aktiefonder. De flesta som fondsparar gör det till 
pensionen eller till en egen buffert som kan vara bra att ha till hands. Fondbolagen har gjort 
egna undersökningar som visar att det viktigaste när svenskar väljer en fond är risknivån på 
fonden och därefter fondens placeringsinriktning. Vidare så visar även undersökningen att   
45 % av de som fondsparar har fått rådgivning de senaste två åren och att majoriteten har varit 
nöjda med rådgivningen. 
 
Då det är många människor som sparar i fonder samtidigt som utbudet är stort så ville vi dra 
kopplingen till hur människor agerar när de ska göra sina val. 
 
I USA har det gjorts studier på valtrötthet inom 401(k) som är det amerikanska 
pensionssystemet. Studien som heter How More Choices are Demotivating gjordes med hjälp 
av regressioner på en databas bestående av ca 800 000 arbetare. Iyengar & Jiang gör testet 
med utgång i två förutsägelser, den första innebär att ett större antal valmöjligheter för 401(k) 
ger ett lägre deltagande som följd. Den andra undersöker hur de större valmöjligheterna 
påverkar vart pengarna placeras. Fler valmöjligheter ökar komplexiteten i valsituationen då 



 

  6 

mer information måste samlas in för att ligga till grund för valet. Istället för att välja det 
alternativet som är bäst kan istället valet falla på det enklaste alternativet. I viktiga val som rör 
mediciner och aktier så kan för många alternativ resultera i att valet skjuts upp då den som ska 
välja är rädd för att välja fel. 
 
 
Studien som nämns ovan är en vidareutveckling av den ursprungliga studien When Choice is 
Demotivating (Iyengar & Lepper, 2000) som undersöker fenomenet choice overload i tre 
olika situationer. I denna studie undersöks fenomenet vid köp av marmelad, choklad och vid 
val av ämne i uppsatser. Resultatet av undersökningarna mynnar ut i slutsatsen att fler val 
ökar svårigheten att välja. Studien visar på att det inte alltid är bäst för konsumenten om det 
finns för många alternativ att välja bland. 
 
Det har forskats en hel del i ämnet om fler val är bättre än färre. I artikeln Costs and Benefits 
of Health- and Retirement-Related Choice av George Loewenstein (2000) diskuteras det om 
framförallt två anledningar till att fler val är bra för människor. För det första så tillfredsställer 
det människors olika smaker och behov. Ett exempel på det är när det gäller filmer, då vill 
inte alltid tittaren se ett drama utan ibland vill den istället se en komedi. Den andra 
anledningen till att det är bra om det finns fler val att välja bland är att det leder till en ökad 
konkurrens på marknaden vilket pressar ner priserna och höjer kvaliteten. 
 

1.2 Problemdiskussion & problemformulering 
 
Fondutbudet i Sverige har växt kraftigt de senaste åren tack vare den ökade efterfrågan, detta 
har resulterat i att det blivit allt fler valmöjligheter för spararna (Fondbolagens förening 
2008). Allmänhetens uppfattning i det moderna samhället är att desto fler val det finns desto 
bättre är det. Något som då inte beaktas är att detta problem också ökar svårigheten att välja 
rätt eller kanske i det här fallet välja minst fel eftersom vad som är rätt är olika för olika 
individer skiljer sig. (Iyengar & Lepper, 2000)  
 
När människor ska göra sina val behövs det ofta hjälp av experter, säljare etc. för att förklara 
vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med just den produkten/varan. I uppsatsen 
”Informationsöverlastning” (Stenlund & Vis, 2006) diskuteras teorier kring hur många 
konsumenter som har större intresse av funktionen hos produkter istället för den tekniska 
informationen. Det finns så mycket teknisk information när människor t.ex. ska köpa sig en 
dator att de helt enkelt inte har motivationen att ta in och behandla all den information som 
finns. Problemet enligt studien är även att det inte enbart är mängden information som 
påverkar valen utan även andra faktorer såsom om de förstår informationen de får. Ifall 
information sorteras och presenteras på ett tillräckligt bra sätt som leder till att det snabbt och 
enkelt går att hitta rätt val, så blir inte effekten av ett stort utbud lika betydande. (Iyengar & 
Lepper, 2000) 
 
I studien When Choice is Demotivating (Iyengar & Lepper, 2000) och dess undersökning av 
marmeladköp så bevisas klart och tydligt att fler valmöjligheter leder till färre köp. När 
människor i butiken får välja bland marmelader från ett stort respektive ett litet utbud, så är 
det fler som köper marmelad från den hyllan där det är ett mindre utbud. I affären finns det 
dock ingen ur personalen som hjälper till att välja åt kunderna, utan det är ett val som de gör 
helt själva. Denna hjälp erbjuds däremot hos banker av bankernas rådgivare, även om 
kunderna här har förmånen att kunna göra sina val på egen hand.  
 
Eftersom fondutbudet ökat så kraftigt på senare tid, leder det fram till att vi vill undersöka om 
vår hypotes stämmer. Hypotesen är att ett större utbud (extensive) leder fram till att kunderna 
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i större grad låter en rådgivare välja fonder åt dem än om de får ett mindre (limited) utbud. Vi 
testar alltså om storleken av utbudet påverkar valet. 
 
I Iyengar & Leppers (2000) studie diskuteras det även hur människor gör sin val för att ”bli av 
med valet att välja” bara för att det finns för många val att välja bland. De gör ett val som 
känns ganska så tillfredsställande istället för optimalt. Enligt studien är den troliga 
anledningen till detta valbeteende är enkelheten. Valen blir också mer självvalda och bättre 
när informationen är enkelt uppställd.  
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att testa om fenomenet choice overload kan tillämpas på 
den svenska fondmarknaden genom att undersöka om besluten att välja fonder påverkas av 
fondutbudets storlek. Huvudsyftet kompletteras av ett delsyfte som är att säkerställa vår 
hypotes genom att rensa för demografiska skillnader som också kan ha inverkan i beslutet att 
välja fonder. 
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1.4 Disposition 
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2. Teori 
 
 
I detta kapitel presenterar vi choice overload mer genomgående och de teorier som berör 
ämnet. Teorikapitlet ligger till grund för metodvalet och vår undersökning, denna del kommer 
att knytas samman med empirin. 
  
 

2.1 Choice overload & Rational choice theory 
 
Vid de situationer då det finns ett överflöd av information så leder det till en valsituation 
utifrån den information som finns. Detta är något som Iyengar har forskat kring och behandlat 
i artiklar. Iyengars studier kan kopplas till teorier kring valsituationer i allmänhet. 
 
En teori kring valsituationer i allmänhet är Rational choice theory, den är också en stomme 
vad gäller socialt och ekonomiskt beteende. Vid val av till exempel fonder kan teorin 
tillämpas. Den bygger på att människan strävar efter att välja det mest rationella alternativet 
bland flera valmöjligheter. Vidare innebär det att ju fler tillgängliga alternativ desto bättre 
resultat kan uppnås av valet. Skulle det till exempel bara finnas ett alternativ skulle alla vara 
tvungna att välja det och därmed skulle ett rationellt val vara omöjligt. Teorin är så pass 
abstrakt att den är applicerbar inom många olika ämnesområden men ändå så pass konkret att 
den kan anses vara en enhetlig teori (Eriksson 2005). 
 
Det har gjorts tester hur amerikaner köper marmelad när de har fått välja marmelader på en 
hylla med antingen 6 eller 24 olika sorters marmelad. Resultatet från undersökningen går 
emot de traditionella psykologiska teorierna om människors motivation och ekonomiska 
teorier om rationella val, att det är bättre att ha fler än färre. Det var fler människor som 
stannade vid syltstånden med flera sorter men det var betydligt fler som köpte marmelad från 
det ståndet med endast sex sorter (Iyengar & Lepper 2000).  
 
I samma artikel testar de också hur studenter väljer när de skriva en uppsats. De får välja att 
skriva en extra uppgift i psykologi och som ämnen att skriva om fick de välja från ett urval av 
antingen 6 eller 30 ämnen. Resultaten från denna studie stöder resultaten från experimentet 
med marmeladstånden. Där de som valde ur det mindre urvalet fick högre procenttal i både 
fullföljande och betyg (Iyengar & Lepper 2000). 
 
I artikeln kommer det för första gången fram att det finns en möjlighet att även om det kan 
kännas lockande att ha många val så kan påverka människors motivation negativt. De studier 
som görs i artikeln synliggör, med vetenskapliga bevis, att en valsituation med extensive 
choice kan för dem i valsituationen påverka deras tillfredställelse och motivation. När 
personer ställs inför ett val så verkar de uppskatta extensive choice-situationer mer än limited 
choice- situationer. Detta innebär att de ibland ställer sig själva inför fler val och alternativ än 
de kan hantera. Det kan leda till att valen blir så många att det resulterar i att valet istället blir 
att låta bli att välja mellan alternativen. Ett bevis för detta var när Proctor & Gamble 
reducerade sitt utbud av ”Head & Shoulders” schampo från 26 till 15 sorter vilket ledde till att 
de fick en 10 % ökning av försäljningen (Iyengar & Lepper 2000). 
 
Choice overload fenomenet forskar Iyengar vidare på tillsammans med Jiang i rapporten: 
”How more choices are demotivating: Impact of more options on 401(K) investment” från 
2003, där de testar hur ungefär 800 000 anställda på Vanguard gör sina pensionsval. 
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Det framkommer i rapporten att när det handlar om människors pension, finns en rädsla för att 
göra ”fel” val som leder till att den blivande pensionären förlorar en stor del pengar. Det är så 
många viktiga val som ska göras att en del ”väljer att inte välja” eller att skjuta upp beslutet 
för att de är osäkra på vilket val som ska göras. I studien diskuteras varför det finns en risk att 
de anställda väljer att inte investera i 401(K) pensioner när det finns ett ökat utbud av dem. 
Det visar vidare hur antalet val som erbjuds till de anställda påverkar deras bidrag och 
medverkan i beslutet. 
 
Resultaten i rapporten stödjer teorin om ”choice overload” genom att de anställdas medverkan 
bland pensionssparandet minskar i relation till det ökade fondutbudet. Studien kommer fram 
till att medverkan avseende hela populationen sjunker med ca 2 % för varje gång det 
tillkommer tio nya val. (Iyengar & Jiang 2003). Även i fortsättningen av rapporten visar det 
sig att ju fler val det finns desto lägre medverkan bland de anställda. Resultaten i rapporten 
stödjer även hypoteserna om att beslutet att investera i finansmarknaden fördröjs när det blir 
en ökning bland fonderna som finns att välja mellan.  
 
I slutsatserna kommer Iyengar och Jiang fram till att ökningen av valen gällande pensionerna 
kan få ekonomiska konsekvenser eftersom det påverkar hur människor gör sina beslut. 
 
I en artikel i tidskriften Nursing Management (2008) diskuteras att det finns tre olika sätt där 
det sociala trycket påverkar människorna vid deras val. 
– Coercive, de som misslyckas att bete sig på ett acceptabelt sätt. 
– Mimetic, de som imiterar/tar efter/härmar det andra gör.  
– Normative, oroar sig för vad de borde göra och relaterar detta till deras personliga och 
sociala värderingar. 
 
Vidare beskrivs i artikeln att människor tenderar att föredra riskaversion (motvilja till risk) för 
problem formulerade i termer av vinster, men de tar risker för att undvika förluster, där 
problemen som bildats är i termer av kostnader. Detta brukar visas i olika experiment där 
människor i nöd ska räddas och då speglas resultat av de val som görs om det kan räddas 10 
av 30 människor eller om det kan dö 20 av 30 människor. Det vanligaste alternativet är ofta 
det som låter bäst, rädda 10 st av 30 st, även om det blir samma utgång av de båda.  Ett 
exempel på detta är undersökningar där människor får frågan om de tror att flest människor 
dör i magcancer eller motorfordonsolyckor, så svarar troligen många att det är i 
fordonsolyckorna, vilket inte är fallet. Detta är för att t.ex. media rapporterar mycket mer från 
dessa händelser så att människorna får en snedvriden bild.  
 

2.2 Information overload 
 
Den genomsnittlige amerikanen nåddes 1994 av i genomsnitt 61556 ord från massmedia varje 
dag (Herbig & Kramer, 1994). Så i dagens samhälle är mängden information som når oss 
människor varje dag enorm. 
 
Herbig och Kramer har forskat i detta och kommit fram till fenomenet ”information overload” 
eller på svenska informationsöverlastning vilket innebär att när människor får för mycket 
information påverkas de val som görs. Det skapar framförallt två problem vid beslutstagande: 

- Oförmåga att se vad som är relevant information i förhållande till 
informationsmängden. 

- Oförmåga att förstå vilken information som skall användas. 
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Herbig och Kramers studier från 1994 visar att för mycket tillgänglig information påverkar 
effektiviteten. I deras artikel behandlas även begreppet ”innovation overload” vilket definieras 
som en användares reaktion på att det alltid kommer mer och mer information, kunskap och 
designer. Begreppet används ofta när artiklar vid jämförelse och diskussioner kring 
artiklar/produkter.  



 

  12 

3. Metod 
 
 
I detta kapitel presenterar vi hur vi gått till väga vid utformandet, genomförandet och 
analyserandet av vårt experiment med enkäter. Här motiverar vi också de val vi gjort i 
genomförandet av vårt experiment. 
  
 

3.1 Experimentets tillvägagångssätt  

3.1.1 Val av metod 
 
Då syftet med uppsatsen är att testa om fenomenet choice overload kan tillämpas på den 
svenska fondmarknaden så ska vi i enighet med Iyengars artiklar undersöka om besluten att 
välja fonder påverkas av fondutbudets storlek. Tidigare forskning kring choice overload har 
gjorts genom experiment kring val och valsituationer. Dessa experiments resultat har bekräftat 
hypotesen kring att fler val ökar komplexiteten att välja. Vår metod blir därför också att 
genomföra ett experiment och det görs genom att enkäter delas ut på Swedbanks kontor på 
Norrstrand i Karlstad och Tidaholms Sparbank. Anledningen till att experimentet genomförs 
med enkäter är att det är enkelt att tydliggöra valalternativen på ett papper, till skillnad från 
marmeladstudien kan bankkunderna inte välja fonder ur en hylla. Genom enkäter får vi också 
mycket data vilket ger bättre förutsättningar för en bra analys. 
 
För att få svar till vår problemdiskussion och vårt syfte så anpassas frågorna på enkäterna 
därefter. Enligt Dahmström (2005) så kan hjälp tas från den kognitiva psykologin för att 
lyckas med frågekonstruktionen. Där det grundläggande i en av modellerna är att 
respondenten vill och kan svara. Vidare så gäller det att tänka igenom de frågor som skall 
ställas och formulera dem så att de inte försöker att styra svaret, blir prestigeladdade eller att 
flera frågor blandas in i en och samma fråga. 
 
För att undersöka skillnader behövs två olika enkäter, en med limited choice och en med 
extensive choice. Den första sidan är likadan på de två enkäterna, där besvaras frågor kring 
bland annat ålder, kön, utbildning och fondsparande. Dessa demografiska frågor ställs för att 
kunna urskilja vissa tendenser inom olika segment och se om det är dessa faktorer som 
påverkar valet istället för utbudet.  
 
Ett problem vid grupperingar av åldrar är att många ålderskategorier kan leda till små grupper. 
Skulle det dock göras ett litet antal grupper kan det bli svårt att urskilja tendenser, därför 
kommer vi att gruppera in ålder i sju olika intervall. På den andra sidan i enkäten ställs 
respondenten inför en situation där ett belopp motsvarande respondentens månadslön ska 
placeras. Denna summa kan placeras i ett av tre alternativ där respondenten antingen får välja 
fonder själv från en lista, låta en rådgivare välja en fond eller låta en rådgivare välja tre 
fonder. Att det är ett belopp motsvarande en månadslön istället för en fast summa är för att 
enkäten ska passa alla lika bra, oavsett ekonomiska förutsättningar. På så sätt rensas risken för 
missvisande svar på grund av ekonomiska skillnader. Respondenterna får också motivera 
beslutet att välja själv eller att låta en rådgivare välja, av dessa motiveringar kommer vi välja 
ut en del som kommer att presenteras för att styrka vår hypotes. 
 
Det som skiljer de två enkäterna åt är urvalet av fonder som finns, i enkäten limited choice får 
respondenten välja fonder ur ett urval på 10 fonder medans i enkäten extensive choice får 
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respondenten välja fonder ur ett urval på 60 fonder. Det är genom att jämföra fördelningen 
välj själv/låta rådgivare välja som vi kommer fram till om hypotesen kring choice overload på 
den svenska fondmarknaden stämmer eller inte. Fonderna på enkäterna har med hjälp av 
datorprogrammet Excel slumpats fram från de fonder som finns på Swedbanks fondtorg. 
 
Experimentet med enkäter genomförs under fyra veckor och enkäterna som delas ut fördelas 
jämnt över denna tid. Det är två olika enkäter som delas ut och de är blandade så att de ligger 
tre och tre, alltså först tre limited choice och sedan tre extensive choice. Anledningen till 
denna fördelning är för att minska sannolikheten att två personer som är inne på banken 
tillsammans ska få två olika enkäter och på så sätt bli påverkade av detta faktum. Anders 
Lundin som är privatmarknadschef på Tidaholms Sparbank säger att det är ovanligt att fler än 
två personer är inne hos samma rådgivare samtidigt. Därför passar tre fonder bra då det blir en 
jämn fördelning mellan de två enkäterna samtidigt som risken för att respondenterna påverkas 
minskar betydligt. 
 
Enkäten är medvetet formulerad och delas ut på så sätt så att respondenterna inte vet om att 
det är choice overload på fondmarknaden som mäts snarare än fondval, vilket gör vår studie 
mer till ett experiment än en enkätundersökning. Anledningen är att respondenterna inte skall 
påverkas av syftet med studien. Genom öppna frågor och att respondenterna inte vet om att 
det finns två olika enkäter, så elimineras vår påverkan av respondenten. Respondenterna kan 
förutom att välja fonder själv också välja alternativen; en rådgivare väljer en fond och en 
rådgivare väljer tre fonder. Anledningen till att det finns två rådgivaralternativ är ytterligare 
ett sätt få respondenterna omedvetna om vad vi egentligen undersöker.  
 
För att få ett urval som kan anses respektabelt så är vårt mål att få ut 100 enkäter, ju fler desto 
bättre så därför har 200 enkäter tryckts upp även om alla inte kommer hinna delas ut under 
studiens tidsperiod. De data vi får in granskas så att enkäten är korrekt ifylld innan den 
analyseras genom att jämföras med de frågor vi ställer i problemdiskussionen. Där vi 
diskuterar de svar vi fått fram på enkäten mot varje fråga i problemdiskussionen och sedan 
mot vår frågeställning och vårt syfte (Dahmström, 2005).  
 

3.1.2 Beskrivning av hypoteser 
 
När vårt experiment är genomfört så ska enkäterna analyseras statistiskt. För att kunna 
genomföra denna statistiska analys har vi formulerat en nollhypotes (h0) och en mothypotes 
(h1). Bokstaven D står för differensen i proportionen ”väljer själv” mellan populationerna 
limited choice och extensive choice. 
 
h0; D = 0  
h1; D ~ 0 
 
Vår nollhypotes uttryckt i ord är att det finns någon skillnad i proportionen viljan att välja 
själv mellan de två populationerna. För att kunna styrka vår hypotes måste vi kunna förkasta 
nollhypotesen, den kan förkastas ifall det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan 
proportionen som väljer fonder själva i de två olika populationerna. 
 

3.1.3 Hypotesprövning 
 
När en statistiker pratar om hypoteser så betyder det ett antagande. I en statistisk 
hypotesprövning prövas hypoteser gällande populationen med hjälp av information från ett 
slumpmässigt urval (Körner & Wahlgren, 1998). Vidare så formuleras en nollhypotes där och 
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antas att det inte finns någon verklig skillnad mellan stickproven, skillnaden är alltså noll. 
Sedan formuleras en mothypotes som är raka motsatsen till nollhypotesen. (Rudberg, 1993) 
 
I avsnitt 3.1.2 beskriver vi hur hypoteserna ska vara varandras motsatser. Nu kommer vi att 
förklara dem lite mer utförligt. Vår huvudhypotes är att, utifrån Iyengars studier, det är lättare 
att göra ett val när den som väljer har ett mindre (limited) urval att välja mellan. Vår 
nollhypotes blir därför att det inte är någon skillnad mellan proportionen att välja själv eller 
inte, i de två olika populationerna. Därmed blir mothypotesen att det finns en skillnad i viljan 
att välja mellan populationerna. Kan vi förkasta vår nollhypotes leder det till att vår studie går 
mot samma resultat som Iyengars forskning och därmed stöder fenomenet choice overload på 
den svenska fondmarknaden. 
 

3.1.4 Framtagning av undersökningsunderlag 
 
I enkäterna ställs det förutom frågor kring fondval även frågor om respondentens demografi 
för att kunna se om demografiska skillnader påverkar vårt resultat.  
 
Först prövades enkäterna på studenter vid Karlstads universitet för att se om respondenterna 
tolkade frågorna på rätt sätt och att allting var tydligt formulerat. Efter dessa tester gjordes 
några små justeringar för att göra enkäten mer lättbegriplig. Dessa provenkäter testkörde vi 
sedan i SPSS för att förberedda oss inför analysen av de riktiga enkäterna. Provenkäterna 
ingick inte i den riktiga undersökningen. 
 

3.1.5 Val av population 
 
Vi har valt att avgränsa vårt experiment till kunder på Tidaholms Sparbank och Swedbanks 
kontor på Norrstrand i Karlstad för att få en geografisk spridning samtidigt som det inte blir 
en allt för omfattande undersökning. 
 
Enkäten är alltså en blandning mellan en besöksenkät och en gruppenkät då den delas ut till 
slumpvis utvalda personer på Tidaholms Sparbank och Swedbanks kontor på Norrstrand i 
Karlstad. Det är alltså människor som är på samma plats men som inte har samma anledning 
att besöka banken som besvarar enkäten. Eftersom undersökningen görs på två olika banker 
som ligger i olika landskap så får vi i experimentet en geografisk spridning av respondenter. 
(Dahmström, 2005).  
 

3.1.6 Genomförande av experiment med enkäter 
 
Experimentet med enkäter genomfördes under 4 veckor på Tidaholms Sparbank och 
Swedbanks kontor på Norrstrand i Karlstad. Enkäterna delades ut till bankkunder av rådgivare 
på de två bankerna. Under denna period deltog 105 personer i undersökningen varav 98 
svarade och 7 personer var bortfall. Av dessa enkäter delades 51 ut på Swedbanks kontor på 
Norrstand i Karlstad och 47 på Tidaholms Sparbank. 
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3.2 Statistisk analysmetod 
 

3.2.1 Stickprov av två proportioner 
 
För att analysera resultatet av vårt experiment så behöver vi använda oss av statistiska 
metoder. Eftersom det är två olika enkäter som har delats ut så består vårt experiment av två 
populationer. Vår hypotes är att en större andel respondenter kommer att välja fonder själv på 
limited choice än på extensive choice. Det innebär att det är proportionen av hur många som 
väljer fonder själva som vi vill undersöka och om det finns några skillnader mellan de två 
populationerna. För att statistiskt säkerställa använder vi oss av ett konfidensintervall på 95 
%, vilket betyder att vi med 95 % säkerhet kan garantera att resultatet för testet är sant. Ett 
konfidensintervall på 95 % ger i en normalfördelningstabell värdet 1,96.(Lind, Marchal, 
Walthen 2008) 
 
 
Two sample test of proportions: 
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Figur 3.1; Formel för two sample test of proportions. Figur 3.2; Normalfördelningskurva 
 
 
Formeln ovan används för att räkna ut ett z-värde och om detta värde ligger någonstans 
utanför intervallet -1,96 till 1,96 så kan vi förkasta vår nollhypotes vilket innebär att vår 
hypotes kring choice overload på den svenska fondmarknaden är sann och statistiskt 
säkerställd till 95 %. 
 

3.2.2 Signifikans 
 
Signifikans betyder tillförlitlighet och är ett begrepp som används ofta när olika 
hypotesprövningar görs. Vid användning av begreppet signifikansprövning så går det att se 
om prövningen med större eller mindre grad av säkerhet accepterar den ena hypotesen 
samtidigt som den förkastar den andra. Det finns ett annat begrepp när hypotesprövningar 
görs som behöver förklaras och det är signifikansnivå, som är den procentuella nivå av risk 
när nollhypotesen förkastas. Signifikansnivå är den gräns som sätts för slumpens inverkan. Då 
ett 95 % konfidensintervall används så förkastas alltså nollhypotesen med 5 % risk att ha fel. 
Risken att ha fel kallas för alfa. (Körner & Wahlgren, 1998; Rudberg, 1993) 
 
När en hypotesprövning görs skapas ett p-värde. Detta p-värde visar sannolikheten att vi 
observerar ett mer extremt värde än det vi redan observerat givet att nollhypotesen är sann. Är 
det p-värde som observeras lägre än signifikansnivån så förkastas nollhypotesen. Det hjälper 
oss alltså att ta ett beslut om vi ska förkasta nollhypotesen eller inte. Låga p-värden tyder på 
att det är liten sannolikhet att nollhypotesen är sann och tvärtom med ett högt p-värde. 
(Körner & Wahlgren, 1998; Rudberg, 1993) 
 
När vi tolkar de resultat vi får fram i vårt experiment kommer vi att använda oss av ett 
konfidensintervall på 95 % som använder en av de vanligaste signifikansnivåerna, nämligen  
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5 %. Enda gången vi sänker signifikansnivån till 1 % och 2 % är när vi vill veta vid vilken 
signifikansnivå som våran huvudkörning inte gäller. Alltså vid vilken nivå vår hypotes inte 
kan vara statistiskt säkerhetsställd. När vi körde vårt ”two sample test of proportions” i SPSS 
kom det fram att vi kunde förkasta nollhypotesen med ett alfa på 5 %. Det kom även fram att 
p-värdet vid samma nivå låg på 1,4 % och det gav oss en fingervisning på att testet inte hade 
en statistisk säkerhetsställd skillnad mellan proportionerna när signifikansnivån var under      
2 %.  
 

3.2.3 Chi-två metoden 
 
Chi-två metoden är ett komplement till stickprov av två proportioner som ger ett mer 
preciserat p-värde. Med chi-två metoden, så analyseras absoluta frekvenser i en 
frekvenstabell. En frekvenstabell är en tabell som visar hur stor förekomsten av de olika 
variabelvärdena är(Körner & Wahlgren, 2000; Rudberg, 1993). Detta för att det inte är bra att 
använda sig av aritmetiska medelvärden, då det t.ex. kan vara en sned fördelning eller om det 
handlar om kvalitativ data som t.ex. kön. Chi-två metoden används även när hela fördelningar 
eller om det är fler än två fördelningar samtidigt som ska jämföras. Då testerna utförs går det 
att se två huvudanvändningar av testet. Den ena testas på två eller flera oberoende stickprov 
för att se om det är en verklig skillnad mellan populationerna eller om det kan bero på 
slumpen.  Den andra huvudanledningen till att använda sig av testet är ”godness of fit” eller 
”anpassningens godhet”, där det testas om en observerad frekvensfördelning skiljer sig mer än 
slumpmässigt från en förväntad/teoretisk fördelning. (Byström, 1998; Rudberg, 1993) 
 
När beräkningen av chi-två testet görs sker det genom att de observerade frekvenserna 
reduceras med de förväntade värdena. Sedan kvadreras dessa tal/skillnader innan de divideras 
var och en av dem med det förväntade värdet. Summorna som är kvar slås ihop och får fram 
sitt chi-två värde. Om detta tal nu är större än det tal som finns i frekvenstabellen, efter att 
nedanstående formel är gjord, så kan vi förkasta nollhypotesen som innebär att det är slumpen 
som gjort skillnaden. Har testet genomförts med ett alfa på 0,05 så går det att med 95 % 
säkerhet säga att det finns en verklig skillnad mellan de två grupper som testats. Resultatet 
kan beskrivas på olika sätt t.ex. så här (chi-två=6,074, df=1, p>0,05) om det som testats blev 
fastställt till att inte vara signifikant. (Lind, Marchal, Wathen, 2008; Rudbert, 1993)Vi 
kommer i den här uppsatsen att beskriva resultaten i ord istället, detta för att underlätta 
läsningen och förståelsen för de läsare som inte är statistiskt insatta. 
 

3.2.4 Demografisk fördelning av enkäter 
 
Inom statistiken finns en regel som heter ”stora talens lag” och den innebär att vid ett stort 
antal slumpmässiga observationer kommer medelvärdet ligga nära väntevärdet. Detta får till 
följd att i vår undersökning bör de olika demografiska fördelningarna vara ungefär lika stora 
på våra två olika enkäter eftersom vi har ett stort antal observationer. (Lind, Marchal, Walthen 
2008) 
 

3.3 Analysens tillvägagångssätt 
 
För att kunna förkasta vår nollhypotes och därmed bekräfta att vår hypotes stämmer så behövs 
det, som det nämns i 3.1.1,en statistiskt säkerställd skillnad mellan proportionen som väljer 
fonder själva mellan de två olika populationerna. Denna analys görs med statistikprogrammet 
SPSS. 



 

  17 

 
Innan vi fick in alla enkäter så provade vi dessa körningar hur de ska göras med hjälp av de 
testenkäter som vi delat ut på universitetet. 
 
Den första körningen som ska göras i SPSS är ett ”stickprov av två proportioner”, vad detta 
innebär förklaras i 3.2.1. Med hjälp av denna körning kommer SPSS att sammanställa en 
korstabell där alternativen väljer själv/rådgivare väljer, ställs mot limited choice/extensive 
choice. I 3.2.3 beskrivs vad signifikans innebär och det är här som denna term kommer in i 
bilden, siffrorna som presenteras i korstabellen måste vara statistiskt säkerställda. Det finns 
olika nivåer på hur statistiskt säkerställt något är och undersökningen kommer först att köras 
med ett alfa på 5 %. Denna siffra kommer sedan sänkas eller höjas en procent i taget för att på 
så sätt hitta gränsen för vid vilket alfa som studien är statistiskt säkerställd. Det värde där 
gränsen går kallas för p-värde och denna term förklaras i 3.2.3. Det p-värde som framgår av 
”stickprov av två proportioner” kommer att ligga i närheten av det p-värde som vi får fram av 
vårt chi-två test. 
Samma undersökning kommer också att göras med ett chi-två test för att få ett lite mer 
preciserat p-värde. 
 
Till vårt delsyfte ska vi undersöka om det finns några demografiska skillnader mellan de som 
väljer att välja fonder själva och de som låter en rådgivare välja åt dem. Analysen av det här 
görs i statistikprogrammet SPSS. För att kunna göra rätt körningar när enkäterna är insamlade 
så prövar vi först ut körningarna på de provenkäter som delats ut. Då detta är deskriptiv 
statistik så kommer vi använda oss av korstabeller för att undersöka de demografiska 
skillnaderna. 
  
De körningar som ska göras är att ställa alternativet välja själv/rådigvare väljer mot 
fondsparande, månadssparande i fonder, månadssparandebelopp, kön, ålder och 
utbildningsbakgrund. Med andra ord kommer alla frågor på enkätens första sida att prövas. 
 
Med hjälp av de körningar som ska göras i delsyftet kommer vi också kunna se om den 
eventuella skillnaden mellan limited choice och extensive choice beror på just detta eller om 
slumpen har gjort så at t.ex. enbart kvinnor fått enkäten extensive choice och enbart män fått 
enkäten limited choice. 
 

3.4 Bortfallsanalys 
 
När det görs en större undersökning eller ett större experiment går det inte att undvika ett visst 
bortfall. I undersökningen kan det inte bara bytas ut en person som inte vill svara mot en 
annan person som vill. Detta eftersom det skulle strida mot kravet om slumpmässighet. 
Bortfallen kan bero på en mängd saker och det enda som går att göra åt saken är att redovisa 
för bortfallets orsaker och storlek i den mån det går.  Är bortfallen stora kan det påverka 
tillförlitligheten på undersökningen. (Rudberg, 1993) 
 
När bortfallen analyseras så jämförs skillnaderna mellan de som svarat och de som inte svarat. 
Det undersöks alltså om det kan finnas en uppfattning som skiljer de olika grupperna åt med 
utgångspunkt från frågeställningen. Om det krävs kan de olika resultaten från stickprovet och 
bortfallet vägas samman och ge en procentsats på hur många som tycker si eller så. När det 
uppstår skillnader mellan olika grupper analyseras alltså skillnaderna och det framkommer om 
de kan förkastas eller om de är försumbara och därmed se till att stickprovet avspeglar 
populationen med tillräcklig säkerhet. Det är dock de enbart de skillnader som har med 
undersökningen att göra som behöver analyseras. (Gellerstedt, 1997) 
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I vår undersökning deltog 105 respondenter varav 98 var svarande och 7 var bortfall. Vårt 
bortfall på 7 personer leder till en svarsfrekvens på 91,6 %. Anledningen till att det är en så 
pass hög svarsfrekvens är att de som blivit tillfrågade ändå tagit sig tid hos banken och 
därmed kanske känner sig mer tillfreds med att lägga några minuter extra på att svara på 
enkäten.  
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de resultat som vi fått fram av vårt experiment med enkäter. 
Resultaten framställs på sätt som beskrivs i metodkapitlet. 
  
 

4.1 Fondval 
 
I vårt experiment deltog 105 personer varav 98 svarade och 7 var bortfall. Vår hypotes var att 
fler skulle välja fonder själv av de som fick enkäten limited choice än extensive choice. För 
att kunna acceptera denna hypotes gjordes körningen stickprov av två proportioner. Denna 
körning uppvisade följande fördelning: 
 
 (st) Limited Extensive 
Själv 17 7 
Rådgivare 31 43 
Tabell 4.1; Korstabell över fördelningen väljer själv eller inte mellan de två enkäterna limited och extensive. 
 
Resultatet visar att det finns en skillnad mellan valet att välja själv och att låta en rådgivare 
välja, skillnaden visar att fler som fått en enkät med limited choice vill välja fonder själv än 
de som fått en enkät med extensive choice. Vid en körning med ett alfa på 5 % så är 
skillnaden statistiskt säkerställd. Vid sänkningar av alfa med en procent i taget så går gränsen 
någonstans mellan 1 % och 2 %. Det är mellan dessa två procentsatser som vårt p-värde ligger 
vilket innebär att chansen att vi vid en ny undersökning skulle få ett mer extremt resultat är 
mindre än 2 %. 
 
Vid ett chi-två test så framgår ett mer exakt p-värde som ligger på 1,4 % vilket som ovan 
nämnt ligger mellan 1 % och 2 %. Det spelar alltså ingen större roll vilken analysmetod vi 
använt oss av. Både metoden med stickprov av två proportioner och chi-två testet ger som vi 
nämnt ovan ett p-värde mellan 1 % och 2 %.  Detta är något som är genomgående för alla 
körningarna vi gjort. De resultat som redovisas i fortsättningen är gjorda med chi-två test.  
 
 (%) Limited Extensive 
Själv 35 % 14 % 
Rådgivare 65 % 86 % 
Tabell 4.2: Procentuell fördelning Korstabell av väljer själv eller inte mellan enkäterna limited och extensive. 
 
Den procentuella fördelningen ovan visar att det var mer än dubbelt så vanligt att själv välja 
fonder bland limited choice. 
 
I det experiment med enkäter vi gjort så kunde respondenterna motivera varför de valt att 
välja fonder själva eller låta en rådgivare välja åt dem. För att styrka hypotesen presenteras 
här några exempel på motiveringar: 
 
Limited choice, väljer själv fond/fonder: 
”Litar på mig själv”, ”Jag vill välja själv”, ”Tycker fonder är kul och vill gärna läsa om dem 
själv” och ”Litar på min fingertoppskänsla” 
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Extensive choice, låter rådgivare välja fond/fonder: 
”Jag kan för lite om fonder”, ”För stort utbud” ”Kan inget, så en rådgivare kan nog hjälpa 
mig så pengarna hamnar rätt” och ”Enkelt och praktiskt” 
 
Motiveringarna som valts ut styrker hypotesen kring att fler väljer själv med ett mindre utbud. 
Allra tydligast märks detta på motiveringarna från respondenterna till enkäten extensive 
choice där rådgivarna valt fonder. 

4.2 Demografiska skillnader 
 
I den första körningen så undersöktes om det fanns några skillnader mellan män och kvinnors 
vilja att välja själva.  
 
 
 (st) Väljer själv Rådgivare väljer Totalt 
Kvinna 15 (32 %) 32 (68 %) 47 (100 %) 
Man 9 (18 %) 42 (82 %) 51 (100 %) 
Totalt 24 74 98  
Tabell 4.3: Korstabell över fördelningen av kön mot väljer själv eller inte. 
 
Körningen visar på en skillnad mellan kvinnor och män med ett p-värde på 10,1 %. Det är 
med andra ord fler kvinnor som väljer att välja fonder själva men det är inte statistiskt 
säkerställt med ett alfa på 5 %. Om vi däremot accepterar ett alfa större än 10,1 % så är 
undersökningen statistiskt säkerställd. 
 
Vid undersökningen av sambandet mellan månadssparandebelopp och viljan att välja själv så 
framgår inga tendenser. Det visade sig att 72 % av respondenterna månadssparar i fonder och 
det vanligaste månadsbeloppet ligger mellan 201-500 kr. 
 
 (st) Väljer själv Rådgivare väljer Totalt 
Grundskola 3 (13 %) 20 (87 %) 23 (100 %) 
Gymnasium 12 (27 %) 33 (73 %) 45 (100 %) 
Universitet 9 (30 %) 21 (70 %) 30 (100 %) 
Totalt 24 74 98  
Tabell 4.4: Korstabell över utbildningsbakgrund/väljer själv eller inte. 
 
Utbildningsbakgrundens påverkan på viljan att välja själv visar en tendens att desto högre 
utbildning respondenten har desto större är sannolikheten att den vill välja fonder själv. Av de 
som har universitetsbildning är det 30 % som vill välja själva, av de med gymnasieutbildning 
som högsta avslutade utbildning är det 26,5 % som vill välja själva och av de som har 
grundskola som enda utbildning är det 13 % som vill välja själva. Undersökningen visar en 
tendens att högre utbildning leder till större sannolikhet att själv välja fonder. Denna tendens 
är dock inte är statistiskt säkerställd, det kan med andra ord vara slumpen som genererar dessa 
siffror. 
 
Ålderns påverkan på viljan att välja fonder själv visar inga tydliga tendenser och de siffror 
som vi analyserat går inte heller att säkerställa statistiskt. 
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4.3 Demografisk fördelning av enkäter 
 
I 3.2.4 så beskrivs stora talens lag. Den säger att vid ett stort antal observationer så kommer 
medelvärdet ligga närma väntevärdet. I vårt fall innebär att den demografiska fördelningen 
inte bör skilja sig särskilt mycket mellan respondenterna till de två olika enkäterna eftersom 
de delats ut slumpvis. Tabellerna nedan visar på fördelningen mellan de som fått enkäten 
limited och de som fått extensive i relation till demografiska faktorer. Tabellerna visar på att 
stora talens lag också gäller för vår undersökning. 
 
 (st) Kvinna Man Totalt 
Limited 24 (50 %) 24 (50 %) 48 (100 %)  
Extensive 23 (46 %) 27 (54 %) 50 (100 %) 
Tabell 4.5: Korstabell över fördelningen av kön mellan enkäterna limited och extensive. 
 
 
 (st) Månadssparar Månadssparar ej Totalt 
Limited 35 (73 %) 13 (27 %) 48 (100 %) 
Extensive 36 (72 %) 14 (28 %) 50 (100 %) 
Tabell 4.6: Korstabell över fördelningen av månadssparande mellan enkäterna limited och extensive. 
 
 (st) Grundskola Gymnasium Universitet Övrigt Totalt 
Limited 10 (21 %) 20 (42 %) 18 (37 %) 0 (0 %) 48 (100 %) 
Extensive 13 (26 %) 25 (50 %) 12 (24 %) 0 (0 %) 50 (100 %) 
Tabell 4.7: Korstabell över fördelningen av utbildningsbakgrund mellan enkäterna limited och extensive. 
 
I vår undersökning syns detta genom att fördelningen kön och månadssparande i fonder är 
ungefär jämnt fördelande mellan de två enkäterna. Vad gäller utbildningsbakgrund har 
slumpen påverkat lite mer då respondenter med universitetsbakgrund i större utsträckning ha 
fått enkäten med limited choice. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel görs en analys av den data som presenteras i empirin med utgång i teorin. Det 
som presenteras här ligger till grund för de slutsatser som behandlas i nästa kapitel. 
  
 

5.1 Analys av fondval 
 
Iyengar & Lepper (2000) skriver i sin artikel att det finns en möjlighet att även om det kan 
kännas lockande att ha många val så kan det påverka människors motivation negativt. Genom 
vårt experiment har vi undersökt om det går att applicera på den svenska fondmarknaden. Av 
de 105 personer som deltog i studien fick vi 98 svar och 7 bortfall.  
 
Av de 48 respondenter som fick enkäten limited choice så ville 17 personer välja fonder själv 
medans bland de 50 respondenter som fick enkäten extensive choice ville enbart 7 personer 
välja fonder själv. Då detta är statistiskt säkerställt så tolkar vi detta som att det idag stora 
fondutbudet ökar komplexiteten vid valet av fonder. Vidare stöds denna tolkning av siffrorna i 
4.3 där det tydliggörs att fördelningen av de två olika enkäterna slumpat sig relativt jämnt 
mellan de två enkäterna. Vi tolkar detta som att motivationen att själv välja fonder sjunker då 
det blir för många valmöjligheter, något som kan bero på att det blir mer komplext att göra ett 
val. 
 
I Iyengar & Leppers undersökning kommer de fram till att ju fler val det finns desto roligare 
kan det bli att välja, troligen för möjligheterna som erbjuds då. Samtidigt får det konsekvenser 
för motivationen när det blir fler och fler val. När det handlar om t.ex. mediciner och aktier 
vill människor ha mera tid för att undersöka och ta reda på mer om produkten innan de gör 
sina val, detta för rädslan att göra ”fel” val. I artikeln diskuterar de även hur människor vill 
göra sina egna val men att de, samtidigt som att de tycker det är kul med många val, tar på sig 
så många val att de inte kan hantera att välja av dem.  
 
I vårt experiment kommer det fram att det precis som i Iyengar & Leppers olika 
undersökningar är färre människor som väljer att välja själv när de får ett större urval att välja 
bland. Det kan vara så att de tycker det är roligare med mer valmöjligheter men att de 
samtidigt känner att de vill ha mera kunskap om fonderna innan de själva väljer. 
 
I Iyengar & Jiangs undersökning om det amerikanska pensionssystemet framkommer det att 
ökade valalternativ av fonder kan leda till att investeraren fördröjer sitt val och lägger sina 
pengar på säkrare kort såsom räntekonton eller obligationer. Det finns en rädsla för att göra 
”fel” val som leder till att resultatet av valet blir lidande. När en parallell dras till vår studie så 
visar det på att ett stort fondutbud leder till att valet läggs på någon annan, t.ex. en rådgivare. I 
deras undersökning visade det sig att när antalet fonder ökade så ökade bidragen till 
penningmarknaden. Samtidigt som ett ökande antal aktiefonder leder till minskade bidrag till 
aktiemarknaden. Dessa konstateranden är bevis på att deras undersökning stödjer choice 
overload teorin. 
 
Precis som i Iyengars förra artikel så kom de fram till att det blev svårare att göra sina val när 
utbudet blev större. Bland annat skriver de att mer kontroll och säkerhet är viktiga då val om 
framtiden skall göras. Om det blev ett ökat utbud av fonder blev det ännu mera information att 
ta in vilket ledde till att de föredrog att välja de redan säkra investeringarna som de redan 
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visste gav en säker avkastning. Valet blev därmed tillfredsställande för dem även om det inte 
blev optimalt. 
 
I likhet med Iyengar & Jiangs artikel så kommer det fram att, precis som i Iyengar & Leppers 
artikel, är det färre som gör sina val när utbudet ökar, något som också styrks i vår 
undersökning. Det är många fler som väljer att göra ett val när utbudet minskar, kanske för att 
de vill göra sin val själva eller att de känner att de kan läsa på och se över fonden/fonderna 
lättare. 
 
För att förtydliga de resultat som studien visar har vi lyft fram de motiveringar som stärker 
hypotesen kring choice overload. Analysen av några av de motiveringar som gjorts bekräftar 
en del av de slutsatser som Iyengar & Lepper kom fram till år 2000. Bland annat vill 
människor gärna göra sina egna val vilket bekräftas av citat som ”Litar på mig själv” och 
”Jag vill välja själv”. Dessa citat kommer från enkäter med limited choice och det kan tolkas 
som att limited choice uppmuntrar val. Dock kan det vara så att hade dessa två respondenter 
istället fått en enkät med extensive choice hade de kanske svarat likadant oberoende av 
limited eller extensive choice. Liknande motiveringar var dock vanligare i enkäterna för 
limited choice. 
 
Vad gäller de respondenter som fick en enkät med extensive choice och lät en rådgivare välja 
fonder åt dem så fanns det två sorters motiveringar som var återkommande. Motiveringarna 
handlar om för lite kunskap och enkelhet. ”Jag kan för lite om fonder” och ”Kan inget, så en 
rådgivare kan nog hjälpa mig så pengarna hamnar rätt” är två motiveringar som båda bygger 
på att respondenten har för lite kunskap. Att ha för lite kunskap är något som går att tolka som 
att det kan finnas för stort utbud. Ifall en parallell dras till Iyengar & Lepper (2000) och deras 
studie på marmelad så har inte kunderna smakat på alla 24 marmelader i extensive choice och 
därför har de för lite kunskap om sitt val. När kunderna däremot fick välja mellan 6 olika 
marmelader så blir det inte lika svårt att välja och då är inte kunskapen om marmeladerna lika 
avgörande.  
 
När fonderna som skulle vara på enkäten slumpades fram föll det sig som så att fonden HSBC 
Gif - Indian Equity hamnade på båda enkäterna. På enkäten för limited choice var den ensam 
Indienfond medan på enkäten extensive choice fanns också fonden Simplicity Indien med. Nu 
står fondspararen inte bara inför valet att investera i Indien eller ej, utan också vilken 
förvaltare ska i sådana fall förvalta pengarna i Indien. De olika förvaltarnas Indienfonder 
måste också i detta fall jämföras och för att fondspararen ska kunna konstatera vad som skiljer 
dem åt. Att behöva bearbeta i vårt fall 60 fonder på detta sätt, i Swedbanks kunders fall över 
200 fonder och för kunderna till nätmäklarna över 900 fonder blir det komplext och kräver 
mycket kunskap och tid. En bekräftelse på detta är motiveringarna ”Enkelt och praktiskt” och 
”För stort utbud” som också påträffades i enkäterna med extensive choice. 
 
Genom att använda metoden stickprov av två proportioner så resulterade vårt experiment i att 
det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två proportionerna och därmed stämmer 
vår hypotes kring choice overload. 
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5.2 Analys av demografiska skillnader 
 
Uppsatsens delsyfte är som är att säkerställa vår hypotes genom att rensa för demografiska 
skillnader som också kan ha inverkan i beslutet att välja fonder. Vad gäller sambandet mellan 
kön och välja själv så har i vår studie 31,9 % av kvinnorna valt fonder själv medan hos 
männen var motsvarande siffra 17,6 %. Då denna skillnad inte är statistiskt säkerställd med ett 
alfa på 5 % går det inte att göra tolkningen att kvinnor i högre utsträckning vill välja själva. I 
och med att vi inte kan styrka en skillnad mellan de båda könens vilja att välja så är därmed 
denna demografiska faktor bortrensad. 
 
Som tidigare presenterats i empirikapitlet så framgår inga tendenser vid sambandet mellan 
månadssparandebelopp och viljan att själv välja fonder. En anledning till detta kan vara att det 
belopp som ska placeras i experimentet med enkäter är ett belopp som motsvarar 
respondentens månadslön. Vi tolkar det som att vi med denna formulering rensat för att 
månadssparandebelopp vilket också stöds av resultatet av vårt experiment. 
 
Utbildningsbakgrund är den faktor som klarast visar skillnader i valbeteendet. Av de som har 
grundskola som högsta utbildning var det 13 % som själv valde, för gymnasiebakgrund var 
motsvarande 26,6 % och för respondenter med universitetsbakgrund var motsvarande siffra 
30 %. En tolkning av dessa siffror visar tendenser till att ju högre utbildning desto högre 
sannolikhet att själv välja fonder. Då dessa siffror inte är statistiskt säkerställda kan det vara 
slumpen som har gett detta resultat och vi ser dessa siffror snarare som en fingervisning åt 
vilket håll utbildning påverkar. Dessutom kan denna tendens ha påverkats av att slumpen såg 
till att respondenter med universitetsbakgrund i större utsträckning fick enkäten limited choice 
än extensive choice. Med dessa argument i beaktande är även denna faktor bortrensad. 
 
Ålderns påverkan på valet att välja fonder själv går inte att styrka. Det finns inga samband 
mellan ålder och alternativen väljer själv eller inte. Det är ungefär samma procentuella 
fördelning mellan grupperna och skillnaderna följer inte något linjärt samband. Eftersom 
enkäten är indelad i sju olika åldersintervall blir varje grupp liten och det innebär att även om 
tendenser påträffats så skulle det inte gå att dra några statistiskt säkerställda slutsatser kring 
dessa. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att analysen av de demografiska skillnaderna stärker vår 
hypotes kring choice overload. Skillnaderna mellan de två populationerna beror på vilken 
enkät de fått och inte några demografiska skillnader.  
 

5.3 Bortfallsanalys 
 
Om nu de som valde att inte svara på enkäten skulle välja att en rådgivare väljer åt dem 
oavsett vilken enkät de blivit tilldelade skulle det innebära en ökning från att 75,5 % valde det 
till att 77 % skulle välja det. Om alla de tillfrågade skulle ha svarat att de ville välja själva så 
skulle ökningen vara 4-5 %.  Skulle däremot hela bortfallet ha fått en ”limited” enkät och 
svarat att de ville välja själva så skulle den ökningen ha varit ungefär 7 % och hela 20 % ifall 
de hade fått ”extensive” enkäten.  Att alla de som svarat skulle ha valt på samma sätt 
angående ”limited” enkäten ser vi som ganska osannolikt. Om nu alla de som svarade, i det 
mest extrema fallet, hade fått en ”extensive” enkät och på den valt att välja själv hade just det 
valet lett till att 45 % av de som valde själva hörde till den enkäten med större utbud. Alltså 
även i det mest extrema fallet så är proportionen som väljer själv mindre när de har ett större 
utbud att välja mellan. Vilken av de två enkäterna som valts bort spelar ingen roll eftersom de 
ser likadana ut på framsidan. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel dras slutsatser kring den empiri som analyserats i analysdelen, här ges också 
uppslag till fortsatt forskning. 
  
 
Vårt huvudsyfte var att testa om fenomenet choice overload kan tillämpas på den svenska 
fondmarknaden genom att undersöka om besluten att välja fonder påverkas av fondutbudets 
storlek. Detta var något som vi testade genom ett experiment i form av en enkätundersökning 
på kunder hos Swedbank och Tidaholms Sparbank.  
 
Resultaten visade att kunder i större utsträckning valde att välja fonder själva när de fick 
enkäten med limited choice jämfört med extensive choice. Genom att köra de båda enkäterna 
mot varandra i SPSS så fick vi det statistiskt fastställt att det fanns en signifikant skillnad 
mellan de olika enkäterna. Testerna gjordes med en konfidensintervall på 95 % vilket gav ett 
p-värde mellan 1 % och 2 %. Det innebär att chansen att värdet vid en ny undersökning är mer 
extremt är mindre än 2 %. 
 
Resultatet i vårt experiment är även förenligt med den forskning som gjorts tidigare inom 
området. När människor får välja bland två olika stora urval blir det, enligt Iyengar och 
Lepper, Iyengar och Jiang och vårt experiment, tydligt att det är lättare att göra ett val när man 
får ett mindre (limited) utbud att välja bland. 
 
De anledningar som respondenterna angav i de öppna svaren varierade ganska mycket men 
där det var mer anledningar som ”jag vill välja själv, litar på mig själv” på enkäterna med 
limited choice. På enkäten med extensive choice så är de vanligast förekommande 
anledningarna att ”jag kan inget om fonder” även om det fanns de som ville välja själv även 
där, fast i en mindre utsträckning. Det kan ha varit slumpen, eftersom de öppna svaren inte är 
statistiskt fastställda, som gjorde att svaren blev som de blev. Motiveringarna ger en 
fingervisning till att människor anser att de blir för svårt att välja när de får ett för stort utbud 
att välja ifrån. 
 
När vi rensade för de demografiska skillnader som kunde påverka kom vi fram till att det inte 
kunde fastställas några sådana skillnader på ett statistiskt säkerhetsställt sätt. De spelade alltså 
ingen roll vilket kön, ålder eller utbildning respondenten hade. Fler kvinnor än män och fler 
högutbildade än lågutbildade ville välja fonder själva. Då detta inte är statistiskt säkerställt så 
skulle ett uppslag för framtida forskning vara att undersöka tendenser till skillnader mellan 
kön och utbildning i relation till fondval. 
  
Om fondutbudet fortsätter att öka i samma utsträckning som det gjort de senaste åren kommer 
det att behövas antingen mer rådgivare, mer information eller en bättre uppspaltning av 
fondutbudet. Iyengar & Lepper tar i sin marmeladstudie upp att ett extensive choice inte 
behöver påverka valet negativt om det, precis som vi nämner, finns enkel och tydligt 
uppspaltad information kring marmeladen. Annars kommer de som inte kan hantera de stora 
utbuden att hamna efter i den finansiella utvecklingen i Sverige. De kanske väntar i flera år 
med att göra sina fondval eftersom de är rädda att välja fel, vilket kan leda till stora bortfall i 
deras inkomster inför framtiden. 
 
Att Iyengars tidigare forskning och vårt eget experiment tillsammans visar att det i större 
utsträckning görs val när det är ett limited choice som finns tillgängligt betyder inte att det är 
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så angående alla andra val som kan göras här i livet. Det tyder dock på att det finns flera fall 
som bevisar att det är lättare att göra ett val om utbudet är begränsat.  
 
Sammanfattningsvis så visar denna uppsats att ett för stort utbud påverkar valsituationen 
negativt. Uppslag till fortsatta studier inom området skulle kunna vara att undersöka hur pass 
väl informationen kring fonder presenteras. Det skulle också vara intressant att undersöka ifall 
teorin choice overload kan appliceras på andra finansiella marknader som till exempel 
aktiemarknaden. Slutligen kan det vara av intresse att i fortsatta studier undersöka ifall ett 
liknande experiment, med ett större antal respondenter, skulle bekräfta de slutsatser vi dragit 
kring choice overload och om demografiska skillnader framträder tydligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Förstasida enkät 
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Bilaga 2 – Andra sidan, enkät Limited Choice 
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Bilaga 3 – Andra sidan, enkät Extensive Choice 


