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Sammanfattning 
 
Med utgångspunkt från vår tidigare studie om choice overload (Bank & Jansson, 2008) ville 
vi testa om fenomenet information overload, informationsöverflöd, var något som förekom på 
fondmarknaden. Vår tidigare studie, där vi såg att för många valmöjligheter försvårar själva 
valet, gjordes med hjälp av enkäter på bankkontor. Den här undersökningen som undersöker 
information overload gjordes med Internetbaserade enkäter på det sociala nätverket Facebook 
där vi skänkte pengar till barncancerfonden för varje inskickat svar. Vi hade två enkäter ute 
med samma grundläggande data såsom ålder, kön, utbildning m.m. men det som skiljde 
enkäterna åt var att på den ena enkäten så fanns det tio fonder med lite information och på den 
andra enkäten var det samma tio fonder fast med mer information. 
 
Syftet med studien var alltså att se om mängden information påverkar valet att själv välja 
fonder, att se om det fanns demografiska skillnader som låg bakom de val som gjordes, samt 
att se vilka specifika faktorer som påverkade hur de gjorde sina val.  
 
Enkäterna gjordes med Google Dokument och låg ute på Internet i två veckor. Vi skrev sedan 
in resultaten i statistikprogrammet SPSS och gjorde därefter statistiska körningar i 
programmet. Vi gjorde framförallt korstabeller och chi-två test, detta för att vi på ett enkelt 
sätt fick siffrorna uppställda i enkla tabeller samtidigt som chi-två testet visade oss vilken 
signifikansnivå körningarna hade och om det var statistiskt säkerställda resultat. 
 
De körningarna vi gjorde i SPSS förde vi sedan över till Excel för att sedan anpassa dem till 
undersökningen. Tabellerna visas i empirikapitlet där vi gjort tester på hur respondenterna 
svarade beroende på om de hade fått enkäten med lite information på eller den med mer 
information. Vi gjorde även tester på hur respondenterna svarade på enkäten beroende på om 
de hade fonder sedan tidigare, vilken utbildningsbakgrund de hade, vilken ålder de var i och 
om de var kvinnor eller män. 
 
Vår studie visade tendenser på att de respondenter som fick enkäten med mindre information 
på i större utsträckning valde fonder själva än de som fick enkäten med mer information. 
Skillnaderna var dock inte så stora att vi kunde säga att de var statistiskt säkerställda. 
 
Resultaten visade även på att det fanns skillnader i valbeteendet beroende på respondentens 
demografiska förutsättningar såsom kön, utbildningsbakgrund och tidigare fondsparande. 
Studien visar också att risk och historisk avkastning var den information som flest 
respondenter använde sig utav i sitt fondval. 
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1. Inledning 
  
 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till uppsatsens ämne och en problemdiskussion som 
gör uppsatsen relevant. I slutet av kapitlet förs en problemdiskussion och vi gör en 
presentation av syftet samt avgränsningar. 
 
  
 

1.1 Bakgrund 
 
I vår tidigare uppsats så drog vi slutsatsen att viljan att själv välja fonder minskade vid ett 
större utbud jämfört med ett mindre utbud (Bank & Jansson, 2008). Detta bygger på den 
komplexitet som finns vid fondval och de närmare 900 fonder (Nordnet, 2009) som svenska 
folket kan välja bland när de ska placera sina pengar. 
 
Studien gjordes genom ett experiment med enkäter som delades ut till kunder på två banker. 
Hälften av kunderna fick en enkät med ett större utbud (60 st.) av fonder och den andra 
hälften fick en enkät med ett mindre utbud (10 st.) av fonder. Svaren på dessa gav ett 
statistiskt säkerställt resultat som visade att ett större utbud av fonder minskade viljan att själv 
välja och därmed låta en rådgivare välja fonder istället.  
 
I det experiment med enkäter som vi genomförde presenterades bara fondernas namn och 
ingen annan information om fonderna. Utifrån detta fick respondenten ta ställning till om 
denne själv ville välja fonder eller istället låta en rådgivare välja åt respondenten. Förutom det 
stora utbudet var en återkommande motivering till de som lät en rådgivare välja att det fanns 
för lite information om fonderna. 
 
I uppslag till vidare forskning presenterade vi att detta problem kan knytas an till den 
information som presenteras kring fonder, något som vi inte fäste alltför stor vikt vid i vår 
tidigare studie och därför nu finner intressant att undersöka (Bank & Jansson, 2008). Iyengar 
& Lepper (2000) tar i sin studie upp att ökat utbud ökar komplexiteten i valsituationen men 
om informationen presenteras på ett enkelt och tydligt sätt är effekten inte lika lätt att påvisa.  
 
Herbig & Kramer (1994) skriver i sin studie att en amerikansk medborgare utsätts för 61 556 
ord från massmedia varje dag, vilket enligt dem innebär 4 000 ord per vaken timma eller 60 
ord per vaken minut. Vidare framgår det av artikeln att utbudet av media har växt mycket 
snabbare än efterfrågan. Med dessa fakta konstaterar de att det finns risk för fenomenet 
”information overload” vilket kan översättas till svenskans informationsöverflöd. Med detta i 
beaktning behövs det med andra ord välriktad och enkel information om det som ska 
presenteras, t.ex. fondinformation. 
 
Fondsparande har kommit bli allt vanligare i Sverige de senaste årtiondena. 1980 stod 
fondsparandet för 4 ‰ av de svenska hushållens finansiella sparande, en siffra som idag 
ligger på ungefär 30 %. I takt med allemansfondernas intåg i Sverige har fondsparande allt 
mer kommit att bli en folkrörelse, 7 av 10 svenskar sparar i fonder och med PPM-sparande 
inräknad i denna statistik är det 9 av 10 svenskar som sparar i fonder. Vid början av 70-talet 
var det samlade värdet på den svenska fondmarknaden 300 miljoner kronor, en siffra som 
2006 kommit att växa till 1 600 miljarder kronor (Fondbolagens Förening, 2009) 
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Idag lever vi i något som kommit att kallas ett informationssamhälle, ett begrepp som kommit 
att användas allt mer i takt med att Internet fått ett större utrymme i människors vardag. 
Internet slog igenom i mitten på 90-talet (Nationalencyklopedin, 2009) och den generation 
som var barn då har idag kommit upp i vuxen ålder, en generation som kommit att bli en 
informationsgeneration. Med enorma mängder information som finns några knapptryck bort 
på Internet är det lätt att prata om fenomenet information overload.  
 
Studier visar på att Internet används allra mest av dem som är yngre än 30 år (Findahl, 2007). 
I denna ålder är det också än viktigare att välja rätt fonder än för tidigare generationer 
eftersom reformer i PPM-systemet gör att en större del av pensionen påverkas av 
värdeutvecklingen i fonder. Dessa människor har också eller ska snart få en förvärvsinkomst 
och ställs därmed inför valet om de ska spara och i sådana fall vilken sparform som är aktuell. 
Fondsparande som sparform har kommit att bli en folkrörelse och en av de allra vanligaste 
sparformerna i Sverige (Fondbolagens Förening, 2009). Därför finner vi det intressant att testa 
detta fenomens tillämpning på fonder mot de som använder Internet mycket idag. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Fondsparande har sedan PPM-systemets införande kommit att bli något som sätter den 
svenske medborgaren i en valsituation. Det finns idag över 900 fonder (Nordnet, 2009) att 
välja bland, för att kunna särskilja dessa från varandra behövs information. Iyengar & Lepper 
(2000) menar i sin forskning att om informationen sorteras och presenteras på ett enkelt och 
tydligt sätt så är inte effekten, av ett stort utbuds påverkan på valbeteendet, lika betydande. 
 
Det finns idag omfattande information om fonder i form av till exempel olika rating, 
information om marknad, underliggande värdepapper, avgifter och så vidare. Det stora 
informationsutbud som finns kring varje fond ställer ett allt högre krav på 
informationsmottagaren och dens kunskap. Mottagaren ska ta ställning till all information om 
alla de fonder som finns.  Detta ökar betydelsen av att den information som finns 
kategoriseras, sorteras och presenteras på ett sätt som är lätt för informationsmottagaren att 
förstå. 
 
Enkelheten och förståeligheten blir än viktigare när kunskap tas in i bilden. I analysen från vår 
förra studie framgår det att för lite kunskap är en vanlig orsak till att inte själv välja fonder 
(Bank & Jansson, 2008). Idag är varken ekonomi eller privatekonomi några obligatoriska 
ämnen i den svenska skolan och eftersom fondsparande kommit att bli något av en folkrörelse 
i och med allemansfonderna och PPM-systemets intåg är det än viktigare att alla kan förstå 
den information som ges om fonderna (Ung Privatekonomi, 2009). Hos de som nyss kommit 
ut eller snart ska komma ut i arbetslivet blir det än viktigare att sätta sig in de 
privatekonomiska valsituationer som uppstår. 
 
I vår tidigare studie angavs ”för lite information” som en anledning att låta en rådgivare välja 
fonder åt respondenten (Bank & Jansson, 2008). Rätt mängd information kan med andra ord 
vara någonstans emellan det som våra respondenter i vår tidigare studie (Bank & Jansson, 
2008) upplevde som för lite och det som Herbig & Kramer (1994) menar är för mycket 
information. Dock är inte Herbig & Kramers studie en studie av fonder vilket gör att vi 
behöver utföra en egen studie om information overload på fondmarknaden. 

http://www.nordnet.se
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka: 

• Om mängden information påverkar valet att själv välja fonder. 
• Om det finns skillnader mellan kön, utbildningsbakgrund, och tidigare fondsparande 

vad gäller den information som ligger till grund för fondval. 
• Vilken information som ligger till grund för fondval. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa studien till de som befinner sig där det finns mycket information, 
nämligen användare av sociala nätverk på Internet. Avgränsningen faller sig naturlig då vi gör 
vårt experiment med enkäter på Internet och använder det sociala nätverket Facebook för att 
distribuera vår enkät. Avgränsningen på Facebook gör att vi inte får med alla åldrar på ett 
representativt sätt utan det blir en större inriktning på åldern 20-30 år. Detta leder dock till att 
undersökningen blir mer representativ för just den åldersgruppen. Det är en viktig period för 
den målgruppen eftersom de ska börja arbeta och tjäna pengar som ska ligga till grund för 
deras framtida placeringar och pensionsval. Samtidigt är vi medvetna om att människor på 
andra forum och i andra åldrar kan tendera att svara annorlunda.  



1.5 Disposition 
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2. Teori 
 
 
I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning och de teorier som berör fondval och 
informationen kring detta. Teorikapitlet ligger till grund för metodvalet och vår 
undersökning, denna del kommer att knytas samman med empirin. 
  
 

2.1 Information Overload 
 
Information overload är inget nytt begrepp inom forskningen utan det har funnits i många år 
och det är många forskare som behandlat ämnet. Det finns ingen direkt och klar definition på 
fenomenet men det innebär att en konsument eller kund som får för mycket information blir 
överlastad av den. Detta kan resultera i att de inte riktigt vet vad de ska välja eller så kan det 
rent utav innebära att ett sämre val görs än om det fanns mindre information tillgänglig 
(Herbig & Kramer, 1994). Andra forskare definierar information overload som en punkt där 
det är så mycket information tillgängligt att det inte längre finns någon effektivitet i att 
använda det (Edmunds & Morris, 2000). 
 
Om konsumenterna försöker att ta in ”för mycket” information under en begränsad tid kan det 
leda till förvirring och andra dysfunktionella konsekvenser (Malhotra, 1984). Begreppet 
information overload leder till ett antal hinder i en valsituation, bl.a. svårigheten att sortera ut 
vad som är relevant information och vad som är det viktiga av all information (Elliot, 1988). 
 
För att komma åt problemen med information overload så menar forskare, förutom att minska 
informationen, bl.a. att det bör göras mer personliga anpassningar av informationen och hur 
den framställs (Edmunds, Morris, 2000). 
 
I studien av Lee & Lee (2004) går de in i problematiken med information overload som finns 
på Internet. De undersöker hur informationen på hemsidor kan påverka de olika val 
konsumenterna gör och vilka psykologiska aspekter som kan komma att påverka valet i en 
”on-line miljö”. I undersökningen ska konsumenterna välja vilken CD-spelare som är bäst. 
Lee och Lee undersöker bl.a. hur nöjda de är och om de blir förvirrade av informationen. De 
kommer fram till att online information overload resulterar i att konsumenterna blir mindre 
nöjda och mer förvirrade. 
 
Andra forskare (Simpson & Prusak, 1995) menar att fenomenet information overload är ett 
resultat av misslyckande i affärssamhället, i form av hur information behandlas och hur det 
sedan läggs något värde till den informationen. De diskuterar och kommer fram till att chefer 
och ledare har ett stort ansvar att förmedla den viktiga informationen och inte överösa sina 
anställda med information som inte är så viktig. De tar även fram en modell som visar på hur 
de ska börja kommunicera med varandra.  
 
Med andra ord kan för mycket information påverka valbeteendet negativt, något som då också 
kan gälla fonder och den information som ges inför fondval. En parallell kan dras till det 
Elliot (1988) skriver om svårigheten att sortera ut rätt information, vilket i fondvalssituationen 
innebär vilka mått, som är relevanta för att fondvalet ska bli så bra som möjligt. 
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2.2 Choice Overload 
 
Fenomenet choice overload är ett fenomen som kan kopplas ihop med information overload. 
Choice overload handlar om hur en kund eller konsument gör sitt val utifrån hur många 
valmjöligheter som finns presenterade.  
 
Forskarna Iyengar & Lepper (2000) har behandlat detta fenomen i flera avhandlingar där de 
gjort olika experiment med konsumenter, de studerar hur människor gör sina val beroende på 
om de har ett stort eller litet urval att välja bland. Även om det ofta anses vara roligare och 
bättre att ha fler alternativ att välja emellan så kommer de i sin forskning fram till att det blir 
fler val gjorda när utbudet är mindre. Det blir helt enkelt lättare att välja vilket leder till att det 
blir fler och bättre beslut fattade (Iyengar & Lepper 2000) (Iyengar & Jiang 2003). 
 
I den studie som Iyengar & Lepper (2000) gjort kommer de fram till att stort utbud inte leder 
till en mer komplex valsituation om den information och kategorisering som gäller utbudet är 
gjord på ett tydligt, enkelt och informativt sätt. I deras studie som gjordes på marmeladburkar 
innebar detta att om marmeladen stod i en viss ordning så påverkade inte utbudets storlek 
valet att köpa marmelad eller inte. För att göra en koppling till informationen om fonder och 
fondval innebär detta att om informationen presenteras tydligt så påverkar inte mängden 
information. 
 

2.3 Finansteori 
 
Vid val av fonder presenteras information kring fonderna för att spararen ska kunna välja rätt 
fonder utifrån sina preferenser. Nedan presenteras en rad mått som ofta finns att tillgå i 
samband med fondval. För varje mått presenteras först vad de innebär och sedan en förklaring 
till varför vi valt att ta med eller utelämna måttet i vårt experiment med enkäter. 
 

2.3.1 Risk och avkastning 
 
Avkastning definieras som intäkter minus kostnader under en viss tidsperiod, vanligen ett år, 
uttryckt i kronor eller i procent av det ursprungliga värdet. Genom att dividera räntan eller 
utdelningen med t.ex. aktiens nominella värde beräknas den nominella avkastningen (Bodie, 
Kane & Marcus, 2008). I regel ges en högre avkastning desto längre tid pengarna binds och 
historiskt sett har även placeringar med högre risk gett en högre avkastning på lång sikt. 
Utvecklingen har dock varierat kraftigt från år till år men i regel innebär ett högre risktagande 
en möjlighet till bättre avkastning. 
 
När pengar placeras i enbart räntebärande placeringar tas en liten risk jämfört om pengarna 
placeras i enbart aktier. Människor som är insatta i sitt sparande och sin ekonomi diversifierar 
(risksprider) ofta sitt innehav i t. ex. olika aktier, räntebärande papper m.m. beroende på en 
rad olika faktorer bl.a. hur de samvarierar med varandra och de olika riskmått som finns t.ex. 
betavärden (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  
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Det har gjorts en del studier kring skillnader i risktagande mellan könen. En person som är 
mindre benägen att ta en risk kallas för riskavert. I studier från USA kan en skillnad mellan 
män och kvinnors riskaversion visas men när liknande studier gjorts i Sverige har en skillnad 
inte kunnat påvisas överlag. Däremot finns skillnader i extremerna som t.ex. att bland de som 
är allra mest riskbenägna är män överrepresenterade (Daruvala, 2007) (Säve-Söderbergh, 
2003). 
 
En av de studier som gjorts i Sverige undersöker om det finns någon skillnad vad gäller 
riskaversionen hos män och kvinnor när det gäller att välja pensionsfonder. Resultatet från 
denna studie visar på att det inte går att säkerställa någon skillnad mellan män och kvinnors 
riskaversion vid val av pensionsfonder (Säve-Söderbergh, 2003). 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att risk och avkastning går hand i hand, för en högre 
avkastning krävs också en högre risk. Dessa mått är relevanta att ha med i vårt experiment 
med enkäter eftersom olika respondenter har olika preferenser för risk och avkastning. 
 

2.3.2 Beta 
 
Beta är ett statistiskt mått på den systematiska risk som en tillgång har. Risken i en tillgång 
består av marknadsrisk och systematisk risk. Marknadsrisken är risken som ligger i 
marknaden medan den systematiska risken, som ibland även kallas för unik risk, är risken i 
den enskilda tillgången. Beta mäter känsligheten av avkastningen på investeringen mot 
avkastningen på marknadsportföljen (Hull, 2007). Ett betavärde visar alltså hur mycket t.ex. 
en fonds värde ändras i snitt när index ändras. 
 
Har fonden ett betavärde på 1,0 så ändras den i snitt lika mycket som index, procentuellt sett. 
Är betavärdet över 1,0 ändras värdet/avkastningen mer än vad index ändras och vise versa om 
betavärdet är mindre än 1,0. Har en fond eller en aktie ett betavärde under 1,0 anses det även 
ha lägre risk (Morningstar, 2009). Men betavärden ändras över tiden och kan ta ett annat 
värde, om företaget, fonden eller aktien tagit en mer riskfylld profil vilket betyder att betat 
måste räknas om (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 
 
Betavärdet används även i CAPM (Capital Asset Pricing Model) som är en modell för att 
beräkna avkastning för finansiella instrument (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  
 
Detta mått visar med andra ord hur fonden utvecklas i jämförelse med index och är därför 
viktig att presentera inför ett fondval då olika respondenter har olika syn på risk och 
marknadens framtida utveckling. 
 

2.3.3 Alfa 
 
Alfavärdet mäter hur fonden har gått jämfört med hur den borde ha gått, alltså den faktiska 
utvecklingen mot den förväntade utvecklingen baserat på risken som är mätt med beta. Då 
alfa-värdet är positivt visar eller antyder det att fondens utveckling har varit bättre än vad som 
angivits av betavärdet (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Alltså är alfa den onormala 
avkastningen på en investering som överstiger vad som skulle förutses med en 
jämviktsmodell som t.ex. CAPM. 
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Alfavärdet är beroende av att marknadsrisken mäts med beta och att den linjära relationen 
mellan fondens och index utveckling mätt med R-kvadrat är hög (Morningstar, 2009). Alfa är 
alltså ett riskmått som ofta presenteras ihop med andra riskmått för att koppla samman och 
göra risken mer lätthanterlig, ett mått som klassas som ett "nonmarket premium" (Bodie, 
Kane & Marcus, 2008). Ett alfavärde kan därför vara till nytta för en lite mer insatt 
investerare och presenteras därför i vårt experiment med enkäter. 
 

2.3.4 P/E-tal 
 
P/E-talet kommer från engelskans price/earnings och med det menas att företagets värde 
divideras med årsvinsten eller aktiekursen dividerat med vinsten per aktie 
(Nationalencyklopedin, 2009). P/E talet är ett nyckeltal som används ofta för att göra 
jämförelser mellan olika företag och aktier (Beaver & Morse, 1978). P/E-talet anger alltså hur 
många årsvinster företaget är värderat till och siffrorna som ligger till grund för beräkningarna 
hämtas ofta från aktuella bokslut eller årsredovisningar (Bernhardsson, 2003). Att veta värdet 
på något som ska köpas är viktigt för köparen då det ligger till grund för dennes uppfattning 
om det är billigt eller dyrt, detta gör måttet relevant att presentera inför val av fonder och 
därför även i vårt experiment med enkäter. 
 

2.3.5 Standardavvikelse 
 
Standardavvikelse är ett statistiskt mått som används både inom statistiken och inom 
ekonomin i stor utsträckning. Det är ett spridningsmått som visar hur mycket något avviker 
från medelvärdet (genomsnittligt värde från en population/urval). Standardavvikelsen 
beräknas utifrån variansen (som också visar avvikelser från medelvärdet fast i kvadrat). 
Standardavvikelse mäts i både populationer och urval och det är standardavvikelsen för 
populationer som är den verkliga standardavvikelsen. Om den är beräknad från ett urval är 
standardavvikelsen skattad från själva populationen (Lind, Marchal & Wathen, 2008). 
 
När ekonomer använder standardavvikelse på fonder gäller samma sak, alltså hur fondens 
avkastning avviker från sin medelavkastning. De innebär att en låg standardavvikelse visar på 
en låg risk i fonden och vise versa. En fond med låg standardavvikelse är alltså, generellt sett, 
säkrare än en fond med högre standardavvikelse samtidigt som chansen till hög avkastning är 
mindre. För att fondspararen ska kunna matcha köpet mot sin preferens för risk är detta ett 
relevant mått att använda sig av vid val av fonder (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  
 

2.3.6 Sharpe-kvot 
 
Sharpe-kvot är ett mått som anger den riskjusterade avkastningen. En sparare som är rationell 
vill alltid få så hög avkastning som möjligt till så låg risk som går. Sharpe-kvoten mäter hur 
bra fonden presterat i form av avkastning med hänsyn till den totala risk som tagits. Desto 
högre kvot desto bättre är fonden. Sharpe-kvoten lämpar sig till att jämföra två fonder som 
verkar på samma marknad (Sharpe 1994).Denna kvot finns inte beräknad för alla fonder som 
vi valt att ha med i vår enkät och därför har vi valt att inte ta med det här måttet i vårt 
experiment med enkäter. En egen beräknad kvot är inte aktuellt då vi inte har all information 
om alla fonder som krävs för att beräkna den. 
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2.3.7 Annan fondinformation 
 
I vårt experiment med enkäter presenteras även några andra mått och annan information om 
fonderna, dessa är årsavgift, rating, valuta och kategori.  
 
Årsavgift är den procentuella avgift som fondförvaltaren tar ut i arvode varje år, är årsavgiften 
1,5 % så går vid årets slut denna procentsats från fondandelens värde till fondförvaltaren. 
Detta är ett viktigt mått att presentera eftersom det på lång sikt med hjälp av effekten av ränta 
på ränta skiljer mycket i kronor mellan en låg och en hög avgift (Morningstar, 2009). 
 
Med rating menas den rating som, världens största oberoende utgivare av fondinformation, 
Morningstar (2009) publicerar på sin hemsida. Denna rating bygger på hur fondens förvaltare 
har presterat de senaste tre åren och delar in världens fonder i 140 olika kategorier. Den visar 
sedan hur förvaltningen lyckats i jämförelse med de andra fonderna inom samma kategori. 
Enligt Morningstar lämpar sig denna rating bra för de som bestämt sig för en viss kategori av 
fond och sedan vill se vilken av fonderna inom kategorin som lyckats bra tidigare 
(Morningstar, 2009). 
 
Informationen om valuta anger i vilken valuta som fondens andelar köps och säljs i. Är det en 
utländsk valuta innebär det växlingskostnader. Ofta är den likvida delen av fonden placerade i 
denna valuta vilket kan påverka avkastningen vid förändringar i växelkurser. 
Noteringsvalutan har enligt Morningstar en försumbar påverkan på avkastningen, trots att 
detta mått med andra ord inte är speciellt relevant vid fondval så har vi tagit med detta för att 
se om det uppstår information overload när mindre relevanta mått presenteras (Morningstar, 
2009). 
 
Med kategori menas den kategori som Morningstar har placerat fonden i. Kategoriseringen 
bygger på hur majoriteten av kapitalet varit placerat under de senaste tre åren. I vilken 
kategori som fonden tillhör framgår ofta av fondens namn, så även i vårt fall då vi byter namn 
på fonderna. Precis som med information om valuta är denna information inte så relevant då 
kategorin kan framgå av fondens namn. Även denna information är precis som valuta därför 
med för att undersöka om det blir för mycket information när mindre relevanta mått 
presenteras (Morningstar, 2009). 
 

2.3.8 Investeringsstrategier 
 
Det finns en rad olika investeringsstrategier att använda. De flesta privatpersoners och 
företags investeringsstrategier skiljer sig åt bl.a. beroende på vilken riskvilja placeraren har, 
vilket land, vilken bransch som det ska investeras i eller om placeringen består av räntepapper 
eller aktier. Fonder investeras och förvaltas aktivt eller passivt beroende på om de är bundna 
till ett index eller inte (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Vilken strategi som är bäst är i stort sett 
omöjligt att veta eftersom ingen vet vilket håll marknaden går åt. Investeraren kan placera på 
känsla, göra beräkningar på vinster, risker m.m. eller tillämpa någon annan strategi. Det är 
ofta omöjligt att på förhand veta om en taktik är bra eller dålig förrän efteråt, då det slutliga 
resultatet går att se. Av de fonder vi har begränsat oss till kan anledningarna till fondvalet vara 
bl.a. namnet, risknivån, den historiska avkastningen m.m. 
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Det finns som sagt ingen speciell strategi som investerare använder sig av när de ska investera 
sina pengar. Investerare brukar använda sig av olika varianter av portföljteori som handlar om 
sambandet mellan avkastning och risk. Det finns två huvudsakliga risker inom portföljteorin, 
marknadsrisk och unik risk. Marknadsrisken går inte att skydda sig mot, däremot den unika 
risken kan diversifieras bort. Genom att diversifiera sina tillgångar så sprids risken, något som 
är viktigt att tänka på inför ett investeringsbeslut (Bodie, Kane & Marcus, 2008).Det finns inte 
heller någon allmän modell för hur en investerare ska diversifiera eftersom alla investerare har 
olika förutsättningar och mål som t.ex. tidshorisont, riskbenägenhet, erfarenhet m.m. 
 
Meningen med diversifiering är att inkludera flera olika sorter av investeringar för att minska 
risken, precis som talesättet ”Lägg inte alla dina ägg i en korg”. Om en investerare bara har en 
aktie i sin portfölj löper han en stor risk ifall något skulle hända just det företaget han har 
investerat i. Om han istället har fördelat sina pengar i två olika aktier i olika branscher så har 
han reducerat risken ifall en viss bransch skulle drabbas av en nedgång. Det är inte bara 
mellan olika aktier som kapitalet kan fördelas utan det kan fördelas mellan t.ex. aktier, fonder, 
kontanter, obligationer m.m. (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 
 
För insatta investerare görs beräkningar på betan, kovarianser, p/e-tal m.m för att se hur de 
ska placera sina pengar. En del gör beräkningar som de sedan använder sig utav för att få fram 
”den effektiva fronten” som grafiskt visar hur den förväntade avkastningen kan maximeras för 
varje del av portföljens risk. Rationella investerare väljer en portfölj som ligger längs med den 
effektiva fronten (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 
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3. Metod 
 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt vid utformandet och analyserandet av vårt 
experiment med enkäter. 
  
 

3.1 Kvantitativ eller kvalitativ ansats 
 
Eftersom vi genomför ett experiment där vi inte vet hur resultatet blir samtidigt som vi 
genomför det med enkäter med nästan bara fasta svarsalternativ (kryssfrågor) har vi valt att 
angripa vårt problem med en kvantitativ ansats. Vi vet som sagt inte vad resultatet blir men 
eftersom vi kategoriserat mycket av informationen i enkäten blir det en del begränsningar i 
svarsalternativen. En fördel med detta, är att när vi kommer att samla in data kan vi ta fram 
den informationen som är relevant sett till våra förutsättningar (Jacobsen, 2002).  
 
Vår problemdiskussion är testande och utgår från att informationen om fonderna ska 
presenteras på ett bra sätt. Vi angriper relativt få problem men vi vill undersöka detta på ett 
stort antal respondenter. Då vår undersökning kan klassificeras som ett experiment där vi 
kommer att ha ett stort urval kan vi inte tillämpa en kvalitativ ansats eftersom den då inriktar 
sig på ett mindre antal enheter. Om vi skulle använda oss av intervjuer istället för enkäter 
hade vi inte kunnat genomföra tillräckligt många intervjuer för att få ett representativt svar 
(Björklund & Paulsson, 2003). 
 

3.2 Genomförandet av experimentet 

3.2.1 Val av metod 
 
I de artiklar som finns om fenomenet, information overload av t.ex. Herbig & Kramer (1994) 
samt Edmunds & Morris (2000) presenteras fenomenet men inte så mycket om metoden kring 
hur de kommit fram till den informationen. Kring fenomenet choice overload som istället rör 
utbudet av valmöjligheter istället för utbudet av information inför valsituationen så är Iyengar 
& Leppers (2000) artikel gjord med experiment som metod. 
 
I vår tidigare studie om choice overload på fondmarknaden använde vi ett experiment med 
enkäter som metodval, något som visade sig ge en tydlig översikt kring de skillnader som 
fanns mellan olika valbeteenden och att det på ett tydligt sätt gick att statistiskt säkerställa 
materialet. Då detta visade sig vara en metod som lämpade sig för denna typ av undersökning, 
så kommer vi också använda ett experiment med enkäter som metod även denna gång, men 
istället med en annan undersökning och ett annat distributionssätt för enkäterna (Bank & 
Jansson, 2008). 



En enkätundersökning kan göras på ett större urval än t.ex. en intervjuundersökning vilket 
lämpar sig i vårt fall då vi vill kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser kring det resultat vi 
får fram. Andra fördelar med enkäter är att respondenten kan svara på enkäten i lugn och ro 
när den själv har tid och dessutom försvinner den påverkan som intervjuareffekten innebär. 
Eftersom vårt experiment med enkäter handlar om fonder kan detta upplevas som en känslig 
fråga eftersom kopplingen mellan fonder och pengar hänger nära ihop, detta faktum gör en 
enkät lämpligare eftersom respondenten svarar anonymt och på så sätt kan vara ärlig 
(Eijlertsson, 1996). 
 

3.2.2 Experiment med enkäter 
 
Vårt experiment med enkäter består av två olika enkäter, en med lite information om fonder 
och en mycket information om fonder. För att motivera potentiella respondenter att besvara 
vår enkät kommer vi att skänka 50 öre per besvarad enkät till Barncancerfonden. De 
potentiella respondenterna bjuds in till en grupp på Facebook där en kortfattad information 
om oss, enkäten, uppsatsens syfte samt information om vår gåva till Barncancerfonden finns. I 
denna grupp ligger det en länk till enkäten. Vi kommer att skicka en inbjudan till våra vänner 
på Facebook med uppmaningen att dessa sedan bjuder in sina vänner att besvara enkäten. En 
viktig detalj kring detta är att gåvan till Barncancerfonden gör undersökning mer slumpmässig 
än den annars hade varit, eftersom då hade det bara varit bekanta som svarat av god vilja. Nu 
kommer enkäten istället besvaras av både människor vi känner och inte känner. Enkäten 
kommer att distribueras under två veckor. 
 
Vårt egentliga resultat blir skillnaden mellan de två enkäterna men eftersom informationen 
om detta kan påverka respondentens svar så låter vi respondenten tro att enkäten enbart 
handlar om fondval och informationen kring detta. Av den anledningen kommer bara en enkät 
ligga ute åt gången och vi kommer att byta ut länken med jämna mellanrum för att få en jämn 
fördelning av svar mellan enkäterna. Denna process visas i figuren nedan. 
 
 

 
Figur 3.1: Upplägg för experiment med enkäter. 
 
Eftersom respondenterna inte vet att det är två olika enkäter och att det vi egentligen mäter är 
skillnaden mellan hur de två olika enkäterna besvaras så blir undersökningen snarare ett 
experiment med enkäter istället för en traditionell enkätundersökning. Detta gör att 
respondenternas svar inte direkt påverkas av syftet med undersökningen. 
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Anledningen till att vi har valt att använda enkäter på Internet och distribuera dem enligt 
modellen ovan har flera anledningar. En viktig anledning är att vi vill avgränsa vår 
undersökning till en viss målgrupp, något som vi naturligt åstadkommer genom att göra 
undersökningen på detta sätt. Detta skulle vara svårt att åstadkomma genom att dela ut fysiska 
enkäter på en viss plats som t. ex. på en bank som vi gjorde i vår förra studie (Bank & 
Jansson, 2008). En annan anledning är den tid som det tar att genomföra en undersökning med 
fysiska enkäter. Med denna metod förväntar vi oss fler svar på en kortare tid jämfört med vår 
tidigare undersökning från 2008. På detta sätt undersöker vi en och samma målgrupp väldigt 
bra och resultaten blir på så vis väldigt representativa för den målgruppen. 
 
För att kunna undvika att göra fel och för att i efterhand kunna utvärdera enkäten så 
informerade vi fyra personer om syftet med vårt experiment med enkäter och lät dem sedan 
pröva de båda enkäterna för att kunna ge oss synpunkter och feedback. 
 

3.2.3 Enkäternas utformning 
 
Enkäten är gjord med enkätfunktion i Google Dokument (Google, 2009) och är således en 
onlineenkät. Respondenterna kan fylla i fylla i enkäten (se bilaga) från valfri dator som är 
ansluten till Internet. Som beskrivs i kapitel 3.2.2 använder vi oss av två olika enkäter, en med 
lite information om fonderna och en med mycket information om fonderna, detta är det enda 
som skiljer enkäterna åt. 
 
I början av enkäten besvaras några grundläggande demografiska frågor om respondenten 
såsom ålder, kön, utbildning, om respondenten sparar i fonder och om respondenten 
månadssparar i fonder. Med hjälp av dessa frågor kommer vi kunna urskilja vissa tendenser 
till hur de demografiska skillnaderna påverkar svaren på övriga frågor. 
 
När dessa frågor är besvarade kommer respondenten få ta ställning till om de själva vill välja 
bland de tio fonder som presenteras eller också låta en rådgivare välja bland de tio fonderna åt 
dem. De fonder som finns att välja bland är 10 riktiga fonder som vi anonymiserat för att 
respondenten inte ska ha några förutbestämda uppfattningar om fonderna utan istället enbart 
välja med hjälp av den information som presenteras i enkäten. Istället för t.ex. Aktiespararna 
Topp Sverige (index) så heter den fonden i vår enkät Svensk indexfond och HSBC GIF 
Chinese Equity A Acc har fått namnet Kinafond stora bolag. De mått och den information om 
fonderna som ges i enkäterna är det vi behandlat i 2.3 Finansteori. Tio fonder är ett antal som 
i vår tidigare undersökning (Bank & Jansson 2008) visat sig inte ha en negativ påverkan på 
viljan att själv välja fonder. 
 
I enkäten med lite information presenteras det namn vi gett fonden, fondens årliga 
förvaltningsavgift samt om fonden har låg, mellan eller hög risk. 
 
I enkäten med mycket information presenteras fondens årliga förvaltningsavgift, avkastning 
för 1 månad, avkastning för 3 år, risknivå, den rating som fonden har fått av Morningstar, 
valuta, kategori, betavärde, alfavärde, P/E-tal och standardavvikelse. All information om 
fonderna är insamlade den 7 april 2009 på Morningstars hemsida. 
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På grund av den negativa utveckling som börsen haft senaste tiden visar flera fonder negativ 
avkastning på både 1 månad och 3 års tidshorisont. För att korrigera den effekt som 
finanskrisen satt på fonderna har vi därför valt att höja samtliga fonders avkastning på både 1 
månad och 3 års tid med 10 procentenheter. En avkastning på -1,7 % blir med andra ord en 
avkastning på 8,3 %. Detta har vi valt att göra för att det skulle bli svårt för respondenterna att 
bara välja bland fonder med negativ avkastning, eftersom alla fonders avkastning höjs med 
lika mycket påverkas inte förhållandet mellan fonderna. 
 

3.3 Statistisk metod för analys 
 
För att undersöka om mängden information påverkar fondvalet måste vi ställa upp en hypotes. 
Hypotesen bygger på att fenomenet information overload går att tillämpa på den svenska 
fondmarknaden. Således blir vår hypotes att det finns en skillnad i fördelningen, av de som 
väljer fonder själva och de som låter en rådgivare välja åt dem, mellan enkäten med lite 
information och enkäten med mycket information.  
 
För att analysera den data som vårt experiment med enkäter resulterar i använder vi 
statistikprogrammet SPSS. Den data som samlats in i Google Dokument kommer vi att föra 
över till SPSS och på dessa data sedan göra en analys med korstabeller.  
 
Korstabeller är ett vanligt och enkelt sätt att samla in och jämföra information från t.ex. 
enkäter. Detta gör att informationen kommer att bli lättare att förstå och enklare att analysera. 
I tabellerna kommer eventuella olika demografiska skillnader att presenteras åt ena hållet och 
hur respondenterna väljer åt det andra hållet. I korsningarna mellan de olika svarsalternativen 
kommer sedan resultaten av körningarna vi gjort i SPSS att presenteras. Anledningen till att 
de kallas korstabeller är att de olika svarsalternativen redovisas i en tabell där svaren korsas. 
Tabellerna kan byggas på med mer information än vad vi gjort men eftersom vi anser att 
informationen redovisas på en bra och enkelt sätt i våra tabeller har vi valt att inte utöka dem 
något. Till korstabeller användes ofta chi-två test för att se om det beräknade resultat är 
statistiskt säkerställt (Lind, Marchal & Wathen, 2008). 
 
Chi-två test används för att visa sannolikhetsmodellers rimlighet (Jonsson & Norell, 2002). 
De kan användas för att se hur givna sannolikheter är korrekta eller inte och även genom så 
kallade homogenitetstest. Vi kommer att göra våra tester i statistikprogrammet SPSS för att få 
fram resultatet direkt i datorn utan att göra egna manuella beräkningar. Chi-två värden är 
aldrig negativa eftersom skillnaden mellan de olika mätbara värdena kvadreras, en chi-två 
distributionskurva beror inte på storleken av urvalet utan av hur många kategorier och 
frihetsgrader (antalet objekt i ett urval som kan variera) som används. En chi-två distribution 
är positivt skev. När antalet frihetsgrader ökar så börjar de likna en normalfördelning (Agresti 
& Franklin, 2009). 
 
Chi-två är ofta ett enkelt och snabbt sätt att se om det som testas är rimligt, men det finns även 
begränsningar med det. En är att om det är en ovanligt liten förväntad frekvens i en cell kan 
chi-två leda till att talet blir missvisande (Agresti & Franklin, 2009). Chi-två tester kopplas 
ofta ihop med olika hypoteser för att se hur resultaten från en population/urval förväntas se ut. 
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Vid samband med chi-två test och hypotestestningar beräknas ett p-värde. Detta värde visar 
sannolikheten att vi kommer att få fram ett mer extremt värde än det vi observerat förutsatt att 
vår nollhypotes är sann. Det p-värde som kommer att beräknas jämförs sedan med den 
signifikansnivå vi väljer, om p-värdet är lägre än signifikansnivån så förkastar vi 
nollhypotesen (Lind, Marchal & Wathen, 2008). En vanlig signifikansnivå är 95 %, detta 
innebär att vi inte accepterar mer än  
5 % risk att resultatet kan bygga på slumpen, eftersom detta är en vanlig signifikansnivå väljer 
vi alltså denna.  
 
Detta innebär att om chi-två testets p-värde blir lägre än 5 % kan vi konstatera att resultatet är 
statistiskt säkerställt med 95 % sannolikhet. Skulle p-värdet vara högre än 5 % kommer vi inte 
statistiskt kunna säkerställa vår hypotes om en skillnad i fördelningen mellan de två enkäterna 
(Lind, Marchal & Wathen, 2008). 
 
För att kravet om slumpmässighet ska uppfyllas måste en bortfallsanalys också göras eftersom 
stora bortfall kan påverka resultatet av undersökningen (Agresti & Franklin, 2009). Vad en 
bortfallsanalys är och hur den görs kommer vi att presentera mer i kapitel 5.5 där den kommer 
att genomföras. 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel presenterar vi det resultat som blev vid experimentet med enkäter. Denna del 
ligger sedan till grund för analyskapitlet. 
  
 

4.1 Informationsmängd kring fondval 
 
Experimentet med enkäterna genomfördes, som vi tidigare nämnt, på Internet. Det var 245 
stycken som svarade på enkäterna totalt, varav 23 av dem blev bortfall. När bortfallen räknas 
bort var det 107 personer som svarade på enkäten med mindre information på (mindre info) 
och 115 stycken som svarade på enkäten med mer information på (mer info), alltså 
sammanlagt 222 stycken enkäter när vi räknat bort bortfallen. När vi gjorde korstabeller på 
den data vi samlat in och analyserade den i SPSS fick vi fram följande information. 
 

Val Mindre info Mer info Total 
Väljer själv 49 (45,8%) 44 (38,3%) 93 (41,9%)
Rådgivare väljer 58 (54,2%) 71 (61,7%) 129 (58,1%)
Totalt 107 (100 %) 115 (100 %) 222 (100 %)

Tabell 4.1: Fördelningen av de som väljer själv eller inte mellan de två enkäterna mindre information och mer 
information. 
 
Resultat från körningen i SPSS ovan visar på att det är en skillnad i hur människor gör sina 
val beroende på vilken information de får. I tabell 4.1 innebär ”Väljer själv” att de valt fonder 
själva och ”Rådgivare väljer” att de låtit en rådgivare välja fonder åt dem. ”Mindre info” är de 
som besvarat den enkäten med mindre information om fonderna på och ”Mer info” är de som 
besvarat den enkäten med mer information på. 
 
Skillnaderna mellan de två enkäterna är dock inte statistiskt säkerställda eftersom 
signifikansnivån blir för hög mot vad som kan anses statistiskt fastställt. Med ett alfa som 
ligger på 5 % är skillnaden mellan de två enkäterna alltså inte accepterad som statistiskt 
säkerställd. Tabellen ovan visar att det inte skiljer mycket mellan fördelningen av de som 
väljer själva och de som låter en rådgivare välja jämfört med den totala fördelningen. 
 
 Vi har även använt oss av chi-två test på våra tester i SPSS för att få fram de p-värden som 
gör att vi kan säkerställa våra körningar. Inte heller med chi-två metoden kan vi statistiskt 
säkerställa resultaten ovan. Chi-två testet ger ett p-värde på 25,6 % vilket är mycket högre än 
de 5 % vi accepterar. 
 



4.2 Information som ligger till grund vid fondval 
 
I de båda olika enkäterna fanns en följdfråga till dem som själva valde fonder om vilken 
information de använde sig av när de valde mellan fonderna. Eftersom de två olika enkäterna 
inte angav samma mängd information så ger en enkel summering av de båda inte en 
rättvisande bild, därför presenteras resultaten här var för sig för den med mer respektive 
mindre information. Vid besvarandet av denna fråga kunde respondenten välja flera alternativ 
vilket innebär att de variabler som använts vid beslutet här presenteras med hänsyn till av hur 
ofta de används. 
 

 
Figur 4.1: Fördelningen av de informationsmått som användes för att välja fonder på enkäten med mindre 
information. 
 
I den enkät med mindre information som besvarades av 107 respondenter fanns de tre 
faktorerna fondnamn, årsavgift och risknivå att välja på. I diagrammet nedan framgår att 
risknivå var den populäraste variabeln vid val av fonder på den mindre enkäten. 
 

 
Figur 4.2: Fördelningen av de informationsmått som användes för att välja fonder på enkäten med mer 
information. 
 
I enkäten med mer information som besvarades av 115 respondenter presenteras fler av de 
variabler som ofta presenteras tillsammans med fonder. Även här framgår det att risk är den 
vanligaste variabeln följt av avkastningen på 3 år, fondens namn och P/E-talet. Diagrammet 
visar också att måttet alfa inte kom att användas av respondenterna när de besvarade enkäten. 
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4.3 Demografiska tendenser 
 
Av de respondenter som äger fonder valde nästan hälften (48 %) av dem att välja fonder 
själva istället för att låta en rådgivare välja åt dem medan siffran att välja själv för de som inte 
ägde fonder bara var 31 %. 
 

Äger fonder Väljer själv Rådgivare väljer Total 
Ja 69 (48 %) 75 (52 %) 144 (100 %)
Nej 24 (31 %) 54 (69 %) 78 (100 %)

Tabell 4.2: Äger fonder mot väljer själv/rådgivare väljer. 
 
När vi testade hur respondenterna gjorde sina val beroende på utbildning fick vi de resultat 
som presenteras i tabell 4.3. 
 

Val Grundskola Gymnasium Folkhögskola/KY Högskola/universitet Annan Total
Väljer själv 3 (43 %) 44 (70 %) 4 (57 %) 77 (55 %) 1 (25 %) 129
Rådgivare väljer 4 (57 %) 19 (30 %) 3 (43 %) 64 (45 %) 3 (75 %) 93

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 222
Tabell 4.3: Väljer själv/rågivare väljer mot utbildningsbakgrund 
 
När vi jämför vilken utbildningsbakgrund respondenterna har ser vi att de som gått i 
grundskolan eller folkhögskola/KY-utbildningar inte äger fonder i lika stor utsträckning som 
de andra. Det är nästan hälften av dem som inte äger fonder (45 %) medan siffran för de som 
går på högskola/universitet är 35 %. Det är dock en liten andel av respondenterna som inte 
läst högre än grundskola och en lika liten del som läst folkhögskola/KY-utbildningar. 
 
Äger fonder Grundskola Gymnasium Folkhögskola/KY Högskola/universitet Annan Total 
Ja 5 (55 %) 48 (68 %) 5 (55 %) 99 (65 %) 4 (100 %) 161
Nej 4 (45 %) 23 (32 %) 4 (45 %) 53 (35 %) 0 (0 %) 84
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 245

Tabell 4.4: Äger fonder mot utbildningsbakgrund. 
 
När vi gjorde körningar i SPSS på hur respondenterna valde beroende på om de var kvinnor 
eller män fick vi resultatet i tabellen nedan. 
 

Kön Väljer själv Rådgivare väljer Total 
Kvinna 29 (25 %) 87 (75 %) 116 (100 %)
Man 64 (60 %) 42 (40 %) 106 (100 %)

Tabell 4.5: Kön mot väljer själv/rådgivare väljer. 
 
Tabellen visar att män är mer angelägna om att välja fonder själva (60 %) mot kvinnorna där 
bara 25 % vill välja själva. Det var en jämn fördelning av kvinnor och män som svarade på 
enkäten. På den enkäten med mer information på var det 54 % som var kvinnor och på den 
med mindre information var det 52 % av respondenterna som var kvinnor. 
 



Tabell 4.6 visar vilken utbildning som kvinnorna respektive männen som svarat på enkäten 
har. Tabellen visar andelen män som läst på högskola eller universitet är högre än för 
kvinnorna och andelen som har gymnasieutbildning som högsta utbildning är högre bland 
kvinnorna än bland männen. 
 
Kön Grundskola Gymnasium Folkhögskola/KY Högskola/universitet Annan Total 
Kvinna 4 (3 %) 45 (36 %) 5 (4 %) 71 (56 %) 1 (1 %) 126 (100 %)
Man 5 (4 %) 26 (22 %) 4 (3 %) 81 (68 %) 3 (3 %) 119 (100 %)

Tabell 4.6: Kön mot utbildningsbakgrund. 
 
Resultatet från hur våra respondenter valt att välja fonder själva eller låtit en rådgivare välja åt 
dem beroende på hur gamla de är presenteras nedan. 
 

Ålder Väljer själv Rådgivare väljer Total 
0-20 år 13 (35 %) 24 (65 %) 37 (100 %)
21-25 år 51 (40 %) 76 (60 %) 127 (100 %)
26-30 år 24 (57 %) 18 (43 %) 42 (100 %)
31-40 år 4 (33 %) 8 (67 %) 12 (100 %)
41-50 år 1 (25 %) 3 (75 %) 4 (100 %)
51-64 år 0 0 0
65+ 0 0 0
   222

Tabell 4.7: Ålderfördelning mot väljer själv/rådgivare väljer. 
 
Här har vi valt att slå ihop de båda enkäterna eftersom det inte går att statistiskt säkerställa 
vilket val som görs beroende på vilken information som ges. Tabellen visar att våra 
respondenter i högre utsträckning låter en rådgivare placera deras pengar än att de gör det 
själva. Det gäller alla grupper förutom i åldersgruppen 26-30 år där de istället vill välja fonder 
själva.  
 

4.4 Orsaker till att inte själv välja fonder 
 
Bland dem som inte själva ville välja fonder ställdes en följdfråga kring varför de valde att 
lägga över beslutet på någon annan. Svaren fördelades enligt nedan: 

 

Anledning Antal (%) 
För lite kunskap 120 (93 %)
För lite info 1 (1 %)
För mycket info 4 (3 %)
Övrigt 4 (3 %)
Summa   129 (100 %)

Figur 4.3 och tabell 4.8: Fördelning av orsaker till att inte själv välja fonder. 
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En stor majoritet på 120 av 129 respondenter angav att de hade för lite kunskap för att själv 
välja fonder. Dessa 120 personer utgör 93 % av de som valde att inte välja fonder själv och  
49 % av det sammanlagda antalet respondenter av enkäten. Den som svarade för lite 
information hade fått en enkät med mindre information och de fyra som angav de fått för 
mycket information hade fått en enkät med mer information.  
 
På övrigt som anledning angavs följande motiveringar: 

• ”Har ingen rådgivare” 
• ”Av ideologiska skäl undviker jag fonder så långt som möjligt men måste jag välja 

väljer jag en etisk fond” 
• ”Jag orkade inte läsa alternativen” 
• ”Kan lite, men har inte intresset att ta till mig all information” 

 
De två sista motiveringarna kan placeras i alternativet för mycket information men den klart 
största anledningen är fortfarande att respondenten har för lite kunskap. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel presenterar vi den analys av de resultat som presenterats i empirin och kopplar 
dessa till teorin. Denna analys ligger sedan till grund för de slutsatser som dras. 
  
 

5.1 Analys av informationsmängd kring fondval 
 
Sammanställningen av resultatet för vårt experiment med enkäter visar på att det finns 
tendenser till att mycket information leder till en komplexare valsituation. Dock är denna 
skillnad för liten för att statistiskt säkerställa. Det skulle med andra ord lika gärna kunna vara 
slumpen som gör att en större andel väljer fonder själv på enkäten med mindre information. 
Tabellen nedan kommer från kapitel 4.1. 
 

Val Mindre info Mer info Total 
Väljer själv 49 (45,8%) 44 (38,3%) 93 (41,9%)
Rådgivare väljer 58 (54,2%) 71 (61,7%) 129 (58,1%)
Totalt 107 (100 %) 115 (100 %) 222 (100 %)

Tabell 5.1: Fördelningen av de som väljer själv eller inte mellan de två enkäterna mindre information och Mer 
information. 
 
Eftersom respondenterna, i enlighet med vår avgränsning, alla har den gemensamma 
nämnaren att de använder det sociala nätverket Facebook kan en förklaring vara att dessa 
användare är vana vid mycket information och på så sätt också har vant sig vid detta. 
 
I Iyengar & Leppers studie från 2000 skriver de att utbudets storlek inte påverkar valbeteendet 
om informationen presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. För att testa enkäterna innan de 
publicerades så förklarade vi syftet med experimentet med enkäterna för fyra testpersoner och 
lät dem sedan pröva de båda enkäterna. Från en av testpersonerna som också är en erfaren 
investerare kom synpunkten att informationen var bra uppställd och tydligt formulerad i 
enkäten med mycket information. 
 
Vi har fått en del skriftlig respons där respondenter uppmuntrat initiativet att skänka pengar 
till Barncancerfonden och i samband med denna respons påpekades även här att den 
informationen som presenterades i enkäten med mer information var tydligt uppställd. Med 
andra ord kan det vara som så att om vi presenterat information kring fonderna på ett sämre 
sätt hade fenomenet information overload kanske blivit mer påtagligt. 
 

5.2 Analys av information som ligger till grund vid fondval  
 
I enkäten med mer information ges en bild av vilken information som är viktig vid fondval. 
Eftersom denna enkät besvarades av 115 personer ger det en representativ bild av 
respondenterna som deltog i experimentet med enkäter. 
 



Riskklass var den parameter som flest använde sig av vid valet av fonder, något som kan ha 
sin förklaring i den finanskris som kom under 2008 och en ökad riskmedvetenhet hos 
människor. Den näst mest populära informationen som respondenterna använder sig av är 
historisk avkastning på 3 år. Detta visar på att det finns ett långsiktigt tänkande då det var fler 
än dubbelt så många som använde sig av historisk avkastning på 3 år jämfört med historisk 
avkastning på 1 månad. 
 
De mått som i enlighet med kapitel 2.3.7 kan anses vara mindre relevanta som valuta och 
kategori är ungefär lika mycket använda som rating och standardavvikelse. Detta kan i 
kategoriernas fall bero att några av de som använt fondnamn också använt kategori. Vad 
gäller valuta kan det tyda på okunskap kring att noteringsvalutan bara gör en försumbar 
skillnad i avkastningen. Årsavgiften däremot som kan göra stor skillnad i avkastningen på 
lång sikt är inte mer än det femte mest använda information inför ett fondval. 
 

 
Figur 5.1: Fördelningen av de informationsmått som användes för att välja fonder på enkäten med mer 
information. 
 

5.3 Analys av demografiska tendenser 
 
I tabell 4.2 kan vi se att de som äger fonder i större utsträckning vill välja fonder själva 
gentemot de som inga fonder har. En realistisk hypotes är att de som äger fonder i regel kan 
mer om dem än de som inte bryr sig ett dugg om dem. Äger de fonder är de troligen mer 
insatta i var de placerar sina pengar, samtidigt som de har hört de olika ekonomiska termerna 
som vi använt oss av i enkäten. För de som inte är så insatta kan ett alltför stort 
informationsutbud bli för mycket att bry sig om och därför svårt att ta in. Att det sedan inte är 
fler av de som äger fonder som vill välja fonder själva beror nog delvis också på den 
anledningen. Det finns så mycket fonder att välja mellan och så många ekonomiska termer 
fondspararen måste kunna att all information blir för mycket att läsa in eller orkar bry sig om.  
 
Utan att ha de här körningarna och tabellerna statistiskt säkerställda, kan vi här se antydningar 
till att fenomenet information overload kan ha en inverkande roll här. Är inte informationen 
enkelt uppställd och bra förklarad, så orkar respondenterna helt enkelt inte sätta sig in i all 
information och kunskap, som behövs för att kunna avgöra själva.  I tabell 4.4 kan vi också se 
att det är fler som äger fonder ju högre utbildning de har. Dessa siffror visar inte någon 
markant skillnad samtidigt som ett det är väldigt få respondenter i vissa grupper. Det är därför 
svårt att dra några generella slutsatser av våra resultat mer än att det är just de siffror vi 
redovisar som ger antydningar på detta. 
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I tabell 4.3 kan vi se att de som har högre utbildning än grundskola i större utsträckning väljer 
fonder själva. Den tabellens resultat kan kopplas samman med ovanstående stycke om att de 
har fått mer kunskaper med åren och bättre utbildning som gör att de kan ta åt sig 
informationen på ett bättre sätt.  
 
I tabell 5.2 framkommer en tydlig skillnad där det bara är 25 % av kvinnorna som vill välja 
fonder själva medan motsvarande siffra för männen är hela 60 %. Vi kan inte se någon direkt 
anledning till varför dessa siffror skiljer sig mycket åt. När vi testade utbildning mot kön i 
SPSS, tabell 4.6, fick vi fram att det var en lite mindre andel av kvinnorna som hade läst på 
högskola/universitet än de män som hade svarat på enkäten, 56 % av kvinnorna och 68 % av 
männen hade läst på universitetet. Det var en större andel kvinnor än män som hade 
gymnasieutbildning som högsta utbildning, där siffrorna var 36 % för kvinnorna och 22 % för 
männen. 
 

Kön Väljer själv Rådgivare väljer Total 
Kvinna 29 (25 %) 87 (75 %) 116 (100 %)
Man 64 (60 %) 42 (40 %) 106 (100 %)

Tabell 5.2: Kön mot väljer själv/rådgivare väljer. 
 
Att männen i större grad väljer fonder själva kan innebära att de är beredda att ta en större risk 
genom att själva ta investeringsbesluten istället för att lägga över dem på någon som gör det 
professionellt. Detta resultat kan ställas i kontrast till Daruvala (2007) och Säve-Söderbergh 
(2003) som menar att det inte finns någon generell skillnad mellan kvinnor och mäns 
risktagande. Dessa undersökningar är dock inte gjorda på samma målgrupp som vår 
undersökning och det bör tas i beaktande då vi avgränsat vår målgrupp för undersökningen 
mer än vad som gjorts i Daruvala och Säve-Söderberghs fall. 
 
Däremot ställer ett eget fondval större krav på kunskap och en förklaring här kan vara, precis 
som i föregående stycke, att andelen högskolestuderande är större bland männen än bland 
kvinnorna som svarat på enkäten. Detta kan vara en rimligare förklaring till skillnaden mellan 
könen som experimentet med enkäten visar. 
 
Från empiriavsnittet i tabell 4.7 fick vi fram ganska jämna procentuella siffror i alla olika 
målgrupper utom i åldern 26-30 år. I alla de andra åldrarna låg intervallen mellan 
60-75 % som ville att en rådgivare skulle placera deras pengar i fonder, av olika anledningar. 
I gruppen 26-30 år var det däremot 57 % av dem som ville välja fonder själva utifrån den 
information som gavs och därmed bara 43 % som inte ville välja själva. 
 
Det är inte lika många inom intervallet 26-30 år som svarat på enkäten som i intervallet 21-25 
år men siffrorna skiljer sig ändå en del åt. Anledningarna kan vara att det är fler som har 
studerat på en högre nivå än gymnasium inom den åldersgruppen vilket gör att de därför kan 
ha mer kunskap om vilken information de ska ta till sig och vad den innebär. De olika måtten 
som beta, standardavvikelse, p/e-tal m.m. som finns med i informationen på enkäterna är inget 
som berörs särskilt mycket i varken grundskolan eller gymnasiet utan det är på KY-
utbildningar/ folkhögskola och framförallt på en del linjer på högskolorna/universiteten som 
den informationen berörs. 
 



5.4 Analys av orsaker till att inte själv välja fonder 
 
Bland orsakerna till att inte själva välja fonder valde 120 av 129 (93 %) alternativet att de 
hade för lite kunskap. Här kan en koppling dras till vår problemformulering angående 
problemet att ungdomar inte får lära sig privatekonomi i skolan (Ung Privatekonomi, 2009). 
Av det totala antalet respondenter som var 245 stycken, utgör dessa 120 respondenter 49 %. 
Med andra ord har närmare 49 % av respondenterna för lite kunskap för att kunna välja fonder 
själva. Detta är anmärkningsvärt i ett land där invånarna själva får förvalta sina 
pensionspengar i fonder. 
 

 
 
 
 
 
 

Anledning Antal (%) 
För lite kunskap 120 (93 %) 
För lite info 1 (1 %) 
För mycket info 4 (3 %) 
Övrigt 4 (3 %) 
Summa   129 (100 %) 

Tabell 5.3: Fördelning av orsaker till att inte själv välja fonder. 
 
Två av de som svarade övrigt gav, som det presenteras i kapitel 4.4, motiveringar som liknar 
alternativet ”för mycket information presenterades om fonderna”.  Detta kan knytas an till 
Herbig & Kramers (1994) teori om information overload. Dock är detta antal på 4 eller 6 
respondenter beroende på hur de räknas en för liten andel för att detta skall vara statistiskt 
säkerställt för att ska kunna antas vara representativt för en viss population. Utifrån detta kan 
vi däremot säga, att för just dessa respondenter rådde information overload i den information, 
som gavs om de fonder de kunde välja bland. Dessa respondenter hade med hjälp av slumpen 
alla fått en enkät med mycket information, därmed gäller inte detta enkäten med mindre 
information. 
 

5.5 Bortfallsanalys 
 
På de båda enkäterna blev det sammanlagt 23 bortfall. Med bortfall menar vi respondenter 
som svarat på ett felaktigt sätt. De har t.ex. svarat på fråga A samtidigt som de valt ett 
alternativ till den frågan vilket de inte skulle göra. Bortfallen gäller endast på svaren A eller 
B, inte på de inledande demografiska frågorna som utbildning och ålder. När vi granskade 
svaren kunde vi inte se något systematiskt bortfall, att någon speciell grupp skulle ha svarat 
annorlunda än någon annan (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Anledningen till att 
respondenter kunnat svara på båda de svaren beror på en praktisk begränsning i Google 
Dokument. För att undvika detta var vi i enkäten extra tydliga med att påpeka att 
respondenten skulle svara antingen på fråga A eller fråga B men det var några som missade 
det. Det är nästan omöjligt att svara på hur dessa resultat kunnat påverka undersökningen då 
vi inte hittade några speciella systematiska bortfall.  
 
I enlighet med Rudbergs (1993) syn på bortfall är det svårt att säga hur resultatet skulle sett ut 
om vi inte hade haft några bortfall. Det vi kan göra är att redovisa hur många bortfall det var. 
När vi analyserade de demografiska skillnaderna har alla svarat på ett korrekt sätt så därför 
använder vi oss av data från alla 245 respondenterna. När vi analyserade om de hade valt A 
eller B så tog vi hänsyn till bortfallet på 23 respondenter och analyserade därmed bara de 222 
som hade svarat på ett korrekt sätt. 
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Bortfallet medför givetvis lite extra osäkerhet som kan snedvrida resultatet även om vi som 
sagt inte kunnat se en speciell grupp som svarat på ett speciellt sätt. Det finns heller inte 
någon speciell regel som säger hur stort bortfallet får vara (Byström, 1998). Eftersom vår 
enkätundersökning är utskickad på Internet är det redan en begränsning i vilka som kan svara 
och skulle vi även byta ut de som svarat fel/ofullständigt på enkäten så blir det inte 
slumpmässigt av de som svarat. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som kan dras från analysen av empirin och dess 
koppling till teorin. På slutet presenteras också uppslag för vidare forskning. 
  
 
Då vårt syfte är uppdelat i tre punkter presenterar vi här varje punkt och slutsatserna till dessa 
var och en för sig. Som en sista punkt presenterar vi uppslag till fortsatta studier. 
 

• Påverkar mängden information valet att själv välja fonder?  
  
Undersökningen visar på en liten skillnad i valet att själv välja fonder mellan de som fick en 
enkät med mer information jämfört med de som fick en enkät med mindre information. För att 
knyta an till vår analys är detta resultat inte statistiskt säkerställt och därför kan vi inte dra 
slutsatsen att resultatet är representativt för målgruppen. Även fast vi inte kan påstå att 
fenomenet information overload existerar på den svenska fondmarknaden, så kan vi ändå inte 
dra det motsatta antagandet, att för lite information påverkar valbeteendet negativt. Däremot 
visar undersökningen tendenser till att fenomenet information overload kan finnas vid fondval 
för målgruppen.  
  
För att knyta an till Malhotra (1984) och det han beskriver som dysfunktionella konsekvenser 
vid försök att ta in för mycket information, kan vi inte dra slutsatsen att detta gäller för vår 
undersökning. Om information är sorterad bra kan den lösa problemet med information 
overload, något som den respons vi redovisar i vår analys tyder på att vi kan ha haft i vår 
enkät (Edmunds & Morris, 2000). I den respons vi fått, framförs synpunkter på att 
informationen i enkäten med mer information var bra uppställt och sorterat. Med andra ord 
kan det ha varit så att fenomenet inte uppstår på grund av detta. En annan förklaring kan vara 
att vi inte hade tillräckligt mycket information med de 12 informationsmått som presenterades 
i enkäten med mer information.  
 
Som en summering av resonemanget ovan kan vi konstatera att vi inte kan dra en statistiskt 
säkerställd slutsats om att mängden information påverkar valet att själv välja fonder, däremot 
finns det tendenser som pekar på att så kan vara fallet. 
 

• Finns det skillnader mellan kön, utbildningsbakgrund, och tidigare fondsparande vad 
gäller den information som ligger till grund för fondval?  

  
Vad gäller att undersöka hur en del demografiska faktorer påverkar valbeteendet inför ett 
fondval, gav experimentet med enkäterna en del svar. En skillnad vi undersökte, var om de 
ville välja själva eller låta en rådgivare välja åt dem, beroende på om de ägde fonder själva 
sedan tidigare. Resultaten där visade att de som hade fonder i större utsträckning ville välja 
själva än de som inga fonder har. Det är inget anmärkningsvärt i detta resultat utan mer ett 
konstaterande. En fondsparare är i regel mer insatt i ämnet och informationen om det än en 
individ som inte fondsparar. Fenomenet information overload kan här vara en inverkande 
faktor på varför vissa av respondenterna inte vill välja fonder själva. Det är för mycket 
information att ta in och lära sig för att det ska vara värt besväret. De som äger fonder hade i 
regel en högre utbildning än de som inte ägde fonder men det var så få respondenter i en del 
av grupperna att det inte går att dra några slutsatser utifrån det. Det framkom även att de som 
hade högre utbildning än grundskola, i större uträckning valde att välja fonder själva.  
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Resultaten för hur respondenterna valde att göra sitt fondval själva eller att låta en rådgivare 
välja åt dem, skiljde sig väldigt mycket åt beroende på om det var kvinnor eller män som 
svarade på enkäten. Det var en mycket större andel av männen (60 %) som ville välja fonder 
själva gentemot kvinnorna (25 %). En anledning till det kan vara att utbildningsnivån var 
något högre bland männen. Skillnaden var dock inte så stor att det kan vara den enda 
anledningen till att männen hellre vilja välja fonder själva. Det kan vara så att männen som 
besvarat enkäten tar en högre risk genom att själv välja fonder, något som i sådana fall inte 
stämmer in på teorin om att det inte finns skillnader mellan män och kvinnors inställning till 
risk (Daruvala 2007).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en del skillnader vad gäller den information som 
ligger till grund för fondval beroende på kön, utbildningsbakgrund och tidigare fondsparande. 
De svar som ges från vårt experiment med enkäter visar att män, respondenter med högre 
utbildning och de som äger fonder sedan tidigare i större utsträckning väljer fonder själva. 
 

• Vilken information ligger till grund för fondval?  
 
Enkäten med mer information, är den som innehåller all den information som vi valt att ha 
med i vårt experiment med enkäter och denna enkät besvarades utav 115 respondenter. Av de 
som själva valde fonder bland dessa 115 respondenter, så var riskklass det informationsmått 
som användes av flest respondenter. Den näst mest använda informationen är den historiska 
avkastningen på 3 år och därefter fondens namn. Som vi tidigare nämnt i kapitel 2.3.1 går risk 
och avkastning hand i hand, det är också dessa två fakta som är vanligast att använda.   
 
Ett mått som inte användes av någon respondent var alfa som mäter avkastning jämfört med 
förväntad avkastning. Som vi tar upp i kapitel 2.3.3 kan detta mått vara till nytta för lite mer 
erfarna investerare och det kan vara en anledning till att ingen i vår målgrupp använde det. 
Alfa kan användas tillsammans med andra riskmått för att lättare hantera risken men då inte 
heller ett riskmått som t.ex. beta användes av så många respondenter blir nyttan av alfa 
mindre.  
 

• Studiens genomförande 
 
Studien och dess genomförande har också visat de fördelar som finns med att genomföra en 
undersökning med hjälp av onlineenkäter och att distribuera dem med hjälp av sociala nätverk 
på internet. På bara ett dygn hade denna enkät besvarats av fler respondenter än som 
sammanlagt svarade på vår enkät i vår förra studie (Bank & Jansson, 2008). Trots en praktisk 
begränsning i Google Dokument med att respondenterna kunde besvara både fråga A och 
fråga B så är fördelarna med att använda Google Dokument, för enkätundersökningar, större 
än nackdelarna. 
 

• Uppslag till fortsatta studier 
 
Som ett uppslag till fortsatta studier på högre nivå skulle vi finna det intressant att göra en 
liknande undersökning på en annan målgrupp med andra avgränsningar. I en större studie 
skulle det också kunna vara intressant att undersöka en grupp fondsparande över en tidsperiod 
och då se vilken fondinformation som använts av de som fått högst avkastning respektive 
lägst avkastning. 
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Bilaga 1 – Enkät med mindre information 
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Bilaga 2 – Enkät med mer information 
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