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FONDVAL – EKONOMISK RATIONALITET ELLER KOGNITIVA BIAS? 
 

Elisabet Hvalgren 
 

 
Fondval är en viktig privatekonomi fråga. Fondpreferenser studerades 
som en funktion av tre faktorer (risknivå, avgift, och historisk 
avkastning) som vardera antog två olika värden. Totalt 125 personer 
(55 oerfarna sparare, 31 erfarna placerare, 33 finansiellt 
yrkesverksamma) fick i en enkät rangordna åtta fonder utifrån sina 
preferenser. Ekonomisk teori predicerade att avgiftspreferensen skulle 
vara starkare än preferensen för historisk avkastning och att liten risk 
skulle föredras framför stor. Psykologisk teori predicerade att 
preferensen för historisk avkastning skulle vara starkare än för avgift 
och att riskpreferenserna skulle följa prospektteorin. Historisk 
avkastning var den dominerande faktorn för alla grupper, följd av 
avgift. Risk spelade en mindre, nästan betydelselös roll. Resultaten 
indikerar en representativitetsbias och/eller en förankringseffekt i 
preferensen för historisk avkastning samt en framingeffekt i 
preferensen för avgift. Professionellas relativt starka preferenser för 
låg avgift och risk och oerfarnas riskpreferenser enligt prospektteorin 
tyder på att erfarenhet och kompetens kan bidra till ekonomisk 
rationalitet. 

 
 
Att fondspara är en relativt ny företeelse. Den första aktiefonden i Sverige startades på 
1950-talet. 1979 infördes skattesparfonder och 1980 kom möjligheten att spara i 
räntefonder. Utvecklingen har därefter gått snabbt. 2007 fanns det på den svenska 
marknaden hela 1251 olika fonder att välja mellan och den samlade fondförmögenheten 
i dessa fonder uppgick till 1 528 miljarder SEK (Nilsson, 2007). Fondval blev en fråga 
för den stora allmänheten i och med införandet av PPM 2000. Då fick alla med en 
pensionsgrundande inkomst möjlighet att själva göra aktiva fondval. Idag sparar nästan 
alla svenskar (98 procent i åldern 18 – 74 år) i fonder. Även om man bortser från det 
obligatoriska fondsparandet i PPM, är fondsparandet vanligt i Sverige, 76 procent av 
kvinnorna och 71 procent av männen fondsparar (Fondbolagens förening, 2008). 
 
Kunskap om hur fonder fungerar, vad de kostar och vilka risker de är förenade med har 
dock inte nått samma utbredning som själva sparandet. Fondmarknaden är komplicerad 
att förstå och beslut om fondsparande kan ha avsevärda konsekvenser för den framtida 
privatekonomin. Det är därför inte så konstigt att många tycker att det är svårt att välja 
fond. Val av fond är egentligen sista momentet i en lång och komplex beslutsprocess. 
Den omfattar en rad analyser och övervägningar som inte tas upp i den här 
undersökningen. Vad tror jag om konjunkturen? Hur ser marknaden ut? Vilka länder, 
branscher, och tillgångsslag tror jag att det kommer att gå bra för? I den här studien var 
perspektivet att beslut om placeringsinriktning redan hade fattats och genererat ett urval 
av fonder (med samma investeringsinriktning) som skulle bedömas utifrån andra 
faktorer. 
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I en undersökning genomförd av Prospera 2006 och 2008 tillfrågades fondsparare vad de 
ansåg vara ”mycket viktigt” vid val av fond. De fyra faktorer som störst andel tillfrågade 
fondsparare angav som mycket viktiga redovisas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Andel fondsparare i % som anser faktorn vara mycket viktig vid val av fonder. 

Faktor Fondsparare 2006, % Fondsparare 2008 
Risknivå 53 51 
Placeringsinriktning 44 35 
Avgifter 37 51 
Historisk avkastning 30 30 

 
Den här studien kartlägger och beskriver samband mellan fondpreferenser och 
fondegenskaperna, (1) risknivå, (2) avgift, och (3) historisk avkastning, allt annat lika. 
Med fondpreferens avses hur en fondegenskap föredras före en annan. Syftet är att bättre 
förstå hur ekonomisk rationalitet och kognitiva bias påverkar preferenser. Ökad 
medvetenhet och kunskap om människors preferenser vid fondval kan stärka förmågan 
att, objektivt sett, göra så bra val som möjligt. 
 
Vad är en fond och hur fungerar den? 
En fond är en samling tillgångar bestående av värdepapper, såsom aktier eller 
obligationer. Ofta uppgår en fonds totala värde till många miljoner SEK. Fondens 
tillgångar ägs helt och hållet av spararna, de så kallade andelsägarna. De har förvärvat 
andelar i fonden genom att sätta in pengar i den. När fondens tillgångar ökar i värde 
stiger kursen på fondandelarna och omvänt sjunker kursen om fondens tillgångar 
minskar i värde. En sparare tar ut sina pengar från fonden genom att sälja sina 
fondandelar. Ett fondbolag brukar sköta fondens förvaltning och administration. Som 
ersättning för sitt arbete tar fondbolaget ut en förvaltningsavgift. Den uttrycks ofta som 
en årlig procentsats av de förvaltade tillgångarnas värde. Istället för att skicka en faktura 
på avgiften till andelsägarna tar fondbolaget ut avgiften genom att göra motsvarande 
nedjustering av fondens kurs. Det betyder att fondens historiska avkastning alltid visas 
efter avdrag för avgifter och kostnader. Samtidigt innebär det att en fond med hög avgift 
behöver prestera bättre i framtiden än en fond med låg avgift för att andelsägarnas 
avkastning i framtiden ska bli den samma efter avgift för de båda fonderna.  
 
För den som inte är så insatt i fondtekniska uttryck och begrepp följer här en kort 
förklaring av de tre faktorerna. Historisk avkastning anger hur mycket fondens värde har 
förändrats under en specificerad period. Den beräknas normalt som:  
 

(Kurs vid periodens slut – Kurs vid periodens början) 
Kurs vid periodens början 

 
Risk är i fondsammanhang ett mått på variationen i avkastning. Det kan sägas vara hur 
mycket enskilda kursobservationer under en period avviker från kursens trendlinje. Om 
enskilda observationer avviker mycket betraktas risken som stor, om de avviker lite 
betraktas risken som liten. Avgift beräknas vanligtvis på dagskursen, vilken justeras ned 
dagligen för att visa kursutveckling efter avgift. En fond med hög avgift måste därmed 
prestera bättre än en fond med låg avgift, för att i framtiden ge samma avkastning efter 
avgift som en med låg avgift. 
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Teori 
Tankemodellen (se Figur 1) för studien är att vissa preferenser med hänsyn till 
respektive faktor kan prediceras från olika teoretiska utgångspunkter, dels ekonomisk 
rationalitet, dels kognitiva bias. Studien gör antagandet att ekonomisk rationalitet i 
genomsnitt resulterar i mer fördelaktiga val än icke-rationella val. 
 

 
Figur 1. Tankemodell för studien.  
 
Rationalitet är snarare ett axiom än empiriskt underbyggd teori inom ekonomisk 
vetenskap. En grundläggande teori är att individer och företag i valet mellan olika 
alternativ alltid försöker maximera förväntad nytta (von Neumann, & Morgenstern, 
1944). Förväntad nytta kan utryckas som en matematisk funktion av två faktorer. Det 
ena faktorn är en nyttovärdering av utfallet, den andra är en sannolikhetsbedömning av 
att utfallet inträffar. Ett alternativ med högt värderad nytta men låg sannolikhet kan ha 
samma förväntade nytta som ett alternativ med lågt värderad nytta men hög sannolikhet. 
Några viktiga konsekvenser av rationell nyttomaximering är bland annat att människor 
alltid värderar 1 krona som 1 krona. Det betyder också att 2 kronor alltid värderas högre 
än 1 krona. Baserat på teorin om nyttomaximering gör studien antagandet att fonder med 
låg avgift föredras framför de med hög avgift. 
 
Ekonomiska riskteorier bygger också på rationalitetsantaganden. Finansiell risk 
definieras ofta som variation (volatilitet) i den förväntade avkastningen. Utgångspunkten 
för ett placeringsbeslut är att förväntad avkastning är något eftersträvansvärt medan 
variation i avkastning (= risk) är något oönskat. Tillämpning av en sådan beslutsregel 
innebär att den som väljer högre risk har en förväntan om högre avkastning som 
kompensation för ett större risktagande. När alternativen har likvärdiga förväntade 
avkastningar föredras alltid liten risk före stor risk (Markowitz, 1952). Baserat på 
ekonomiska riskteorier gör studien antagandet att fonder med liten historisk risk föredras 
framför de med stor risk.  
 
När det gäller betydelsen av historisk avkastning för preferenspåverkan råder en splittrad 
uppfattning inom ekonomisk vetenskap. Empiriska studier visar att momentum-
strategier i aktieförvaltning (sälj förlorare och köp vinnare) under vissa perioder varit 
framgångsrika (Rouwenhorst, 1998). En studie av svenska fonders avkastning (relative 
performance) mellan 1993 och 1997 visar däremot ingen signifikant uthållighet i 
prestation (Dahlquist, Engström, & Söderlind, 2000). Enligt den rationellt grundade 
teorin om effektiva marknader (Fama, 1970), skall det inte gå att tjäna pengar på redan 
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känd information. Baserat på teorin om effektiva marknader gör studien antagandet att 
historisk avkastning har svagare preferenseffekter än avgift.  
 
Om ekonomisk vetenskap har ett normativt förhållningssätt till preferenser, d.v.s. vilka 
preferenser en individ bör ha så är psykologin mer deskriptiv. Psykologisk forskning har 
kartlagt och förklarat hur människor faktiskt förhåller sig till risk och agerar i beslut 
under osäkerhet. Bazerman (2005) redogör för en rad studier av begränsad rationalitet, 
tumregler och bias samt framingeffekter. Dessa studier har visat att antaganden om 
rationalitet inte alltid överensstämmer med människors agerande i faktiska 
beslutssituationer. Undersökningen av fondpreferenserna tar avstamp i tre teorier om 
psykologiska fenomen eller felfaktorer som utgör översiktliga förklaringsmodeller för 
finansiella beslut.  
 
Den första är prospektteorin som beskriver hur människor fattar beslut i situationer där 
valet står mellan alternativ med olika grad av risk. I prospektteorin utrycks värdet av ett 
utfall relativt en referenspunkt, en punkt där utfallet och det upplevda värdet är lika med 
0. Det gör att utfallet enligt värdefunktionen kan vara antingen en vinst eller en förlust. 
Prospektteorin innebär bl a att riskundvikande (väljer det säkra alternativet) dominerar 
när ett säkert vinstalternativ ställs mot ett ekonomisk fördelaktigare men osäkrare 
alternativ. När istället ett säkert förlustalternativ ställs mot ett alternativ där förlusten är 
större men inte helt säker så dominerar risksökande (väljer det osäkra alternativet). 
Värdefunktionen, som illustreras i Figur 2, är vanligtvis konkav för vinster och konvex 
(dvs. spegelvänd) för förluster. Värdefunktionen är också brantare för förluster än för 
vinster (Kahneman, & Tversky, 1979).  

 
Figur 2. Hypotetisk värdefunktion enligt prospektteorin. 
 
I den här studien vidgas eller flyttas prospektteorins perspektiv på vinster och förluster 
från förväntade utfall till att undersöka betydelsen av historiska vinster och förluster som 
dessutom inte är personliga. Kan information om historiska vinster och förluster som 
inte drabbat individen ge upphov till preferenser som överensstämmer med 
prospektteorin? Det leder fram till följande antagande. Baserat på prospektteorin gör 
studien antagandet att fonder med liten historisk risk kommer att föredras när historisk 
avkastning varit positiv och de med stor historisk risk kommer att föredras när historisk 
avkastning varit negativ. 
 
En annan teori om bedömningar av sannolikhet och slumpmässiga mönster är att 
människans rationalitet begränsas av informationstillgång, kognitiv förmåga och tid för 
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att lösa uppgiften (bounded rationality). I många situationer är individens förmåga och 
resurser otillräckliga för att komma fram till det optimala alternativet. Istället förenklar 
individen beslutssituationen med hjälp av så kallade tumregler för att välja ett alternativ 
som är acceptabelt, dvs. tillräckligt bra (Simon, 1957). Tumregler är tidsbesparande och 
leder ofta till en tillräckligt korrekt bedömning. Nackdelen är att människor är 
omedvetna om hur stark tillit de sätter till tumregler. De ser inte förhållanden i en 
situation som gör att tillämpning av en tumregel faktiskt kan leda till en direkt felaktig 
bedömning. Kahneman och Tversky (1974) fann systematik i hur tumregler kunde leda 
till felbedömningar (bias). Tre viktiga omständigheter i en bedömningssituation som 
visat sig ge upphov till bias är 1) tillgänglighet 2) representativitet och 3) förankring. 
Hur tillgänglig en händelse eller ett utfall är i minnet påverkar bedömningen. De 
händelser som nyligen har förekommit tenderar att bedömas som mer sannolika. Det kan 
betyda att en fond som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden har större 
sannolikhet att bli vald jämfört med en fond som inte har blivit omnämnd i media. 
Representativitet karaktäriseras av att människor ser likhet mellan given information och 
ett typfall av något slag, som man sedan använder för att representera den aktuella 
situationen. Människor antas ha stereotypa uppfattningar om vad som är typiskt för 
kategorin (Kunda, & Spencer, 2003; Wheeler, & Petty, 2001). En fondsparare kan tolka 
data om historisk avkastning så att en fond med högre avkastning än en annan även antas 
få högre avkastning även i framtiden. Positiv avkastning blir därmed karaktäristiskt för 
fonden och historisk avkastning blir på så vis representativt för fondens framtida 
utveckling. Förankring syftar till tendensen att en bedömning påverkas av ett tidigare 
känt referensvärde så att den justering av värdet som bedömaren gör inte är tillräckligt 
stor. Förra årets historiska avkastning kan i så fall fungera som en förankringspunkt för 
bedömningen av nästa års avkastning. En hög historisk avkastning kan då innebära att 
nästa års avkastning överskattas pga. förankringseffekten. Baserat på teorier om. 
representativitetsbias och förankringsbias gör studien antagandet att fonder med positiv 
historisk avkastning föredras framför de med negativ historisk avkastning. 
 
Den tredje teorin handlar om hur presentationen (framing) av ett rationellt 
beslutsproblem påverkar bedömningen. Kahneman och Tversky (1981) redovisar hur 
olika sätt att framställa problemet leder till förändrade preferenser trots att de 
förutsättningar som ges objektivt sett är identiska. En avgift kan när den presenteras som 
en årlig procentsats uppfattas och bedömas på ett annat sätt än om avgiften presenteras 
som hur stor del av kapitalet som gått till avgiften efter ett antal år. En annan 
omständighet kan vara hur svårt eller lätt det är att värdera informationen. Enligt 
evaluability-hypotesen väger lättvärderade attribut tyngre än svårvärderade i en 
valsituation (Hsee, Blount, Loewenstein, & Bazerman, 1999). En årlig procentuell avgift 
kan vara ett svårvärderat attribut medan historisk avkastning kan uppfattas som 
lättvärderat. Baserat på framingteorier gör studien antagandet att avgifter har svagare 
preferenseffekter än historisk avkastning. 
 
Teorierna om ekonomisk rationalitet och kognitiva bias leder osökt frågan vidare till vad 
som gör vissa människor till mer rationella beslutfattare än andra eller vad som kan 
förklara att vissa beslut fattas på mer rationell grund än andra. Utbildning och erfarenhet 
anses generellt leda till mer rationellt beslutsfattande men det finns empiriska 
undersökningar inom det finansiella området som pekar på motsatsen. En allt för hög 
tillit till sin bedömningsförmåga (overconfidence) är särskilt vanligt hos välutbildade 
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och initierade (Bhandari, & Deaves, 2006). Det har inte heller kunnat visas att experter 
är bättre på att förutse aktiemarknaden utveckling eller att fondförvaltares uthålligt 
överträffar relevanta jämförelseindex (Andersson, 2004; Törngren, & Montgomery, 
2004). Andra faktorer som kan ha betydelse för preferenser är personlighet och intresse. 
En studie av finansstudenter visade på en positiv attityd till ekonomiskt risktagande och 
spelbeteende. De starkaste attityderna återfanns hos den grupp som planerade en karriär 
inom finansiell sektor (Sjöberg, 2006). Den allmänt etablerade uppfattningen i samhället 
att kunskap och erfarenhet är förknippat med rationalitet tycks inte vara vetenskapligt 
belagd, åtminstone inte när det gäller finansiella placeringar. Föreliggande studie testar 
om ekonomisk rationalitet är större hos individer med erfarenhet och/eller kompetens. 
 
Hypoteser 
Utifrån ekonomisk respektive psykologisk teori formulerades två grupper av hypoteser 
som ger alternativa prediktioner av hur fondfaktorer påverkar preferenser. Den femte 
och sista hypotesen avser skillnader i bakgrundsvariabler som förklaring till grad av 
rationalitet.  
 
Ekonomisk rationalitet 
1.Avgift/historikhypotes: Avgift har starkare preferenseffekt än historisk avkastning 
2.Riskhypotes:  Liten risk föredras framför stor  
 
Psykologiska faktorer 
3.Avgift/historikhypotes: Avgift har svagare preferenseffekt än historisk avkastning 
4.Prospekthypotes:  Liten risk föredras för fonder med positiv historisk 

avkastning och stor risk för fonder med negativ historisk 
avkastning  

 
5. Gruppskillnadshypotes: Ekonomisk rationalitet ökar med erfarenhet och kompetens 
 
 

Metod 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär där deltagarnas uppgift var 
att uppge sina preferenser för olika fiktiva fonder. Fonderna var konstruerade enligt en 2 
x 2 x 2 inomindividsdesign, med tre olika fondfaktorer som vardera antog två olika 
värden. Kombinationer av historisk risk (liten eller stor), avgift (0,5 % eller 1,75 %) och 
historisk avkastning (+ 15 % eller – 15 %) resulterade i åtta olika fondprofiler. Varje 
deltagare fick utifrån sina personliga preferenser rangordna fondprofilerna i 
attraktivitetsordning. Den mest attraktiva fonden rankades som nr 1 och den minst 
attraktiva som nr 8. Varje försöksdeltagare fyllde också i en enkät med bakgrundfakta 
samt hade möjlighet att lämna kommentarer eller synpunkter på undersökningen.  
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 129 personer i undersökningen. Fyra personer uteslöts på grund av allt för 
ofullständiga eller ej tolkningsbara svar. Återstående 125 personer hade lämnat 
fullständig rankinginformation, tre av dessa saknade helt bakgrundfakta. Största 
bortfallet för en enskild bakgrundsvariabel var nio personer. 
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Undersökningen fokuserade på tre olika grupper i det svenska samhället vad gäller 
finansiella placeringar och sparande. Den första gruppen (Oerfarna) var de som i 
huvudsak saknade erfarenhet, utbildning och kunskap inom området. Den andra gruppen 
(Erfarna) var de som hade betydande erfarenhet av men inte nödvändigtvis utbildning i 
och kunskap om placeringar och sparande. Den tredje gruppen (Professionella) var de 
som hade betydande utbildning och kunskap. Oerfarna representerades av studenter. I 
huvudsak unga människor som ännu inte hade erfarenhet av fondsparande, inte hade 
utbildat sig eller varit yrkesverksamma inom finansiell sektor. Erfarna representerades 
av privatpersoner med en privatförmögenhet. Professionella representerades av 
yrkesverksamma inom finansiell sektor.  
 
För att rekrytera representativa deltagare identifierades aktörer med anknytning till de tre 
målgrupperna. Hos varje aktör utsågs en kontaktperson med uppgiften att hjälpa till med 
urval av försökspersoner och genomföra enkäten. På basis av populationsdefinitioner 
bjöd kontaktpersonerna in personer att delta. Oerfarna gjorde rangordningen i anslutning 
till en föreläsning i psykologi på Stockholms universitet, Erfarna i anslutning till en 
kundträff på en bank, och Professionella på sina arbetsplatser. I Tabell 2 redovisas 
försökspersonernas ålders- och könsfördelning totalt och per grupp. 
 
Tabell 2. Försökspersoner som deltog i studien. 

 Totalt Oerfarna Erfarna Professionella 
Antal 125 55 31 39 
Andel män (%) 54 36 82 59 
Andel kvinnor (%) 46 64 18 41 
Medelålder (år)  37 23 56 42 
SD ålder (år) 16 6 13 11 

 
Material 
För att undersöka deltagarnas fondpreferenser användes ett formulär bestående av fyra 
olika delar. På första sidan gavs information om undersökningen och kontaktuppgifter 
till undersökningsledaren. På sida 2 fanns en kontextbeskrivning och instruktioner till 
försöksdeltagarna. På dubbeluppslaget av sida 3 och 4 presenterades åtta olika 
fondprofiler (fyra på varje sida). Varje fondprofil utgjordes av (1) en kurva över fondens 
veckovisa kursvärden det senaste året, (2) en uppgift om fondens avgift och (3) uppgifter 
om fondens kurs vid periodens början respektive vid periodens slut. Den sista sidan var 
en enkät för bakgrundsvariabler.  
 
Kurskurvorna baserades på två olika serier av kursvärden genererade med hjälp av 
SLUMP-funktionen i Excel. Varje serie bestod av 52 kursvärden, ett för varje vecka 
under året. Startvärdet för båda kursserierna var 100 och slutvärdet 115, motsvarande en 
periodavkastning på 15 %. Slumpvariationen i den ena kursserien skalades upp med en 
faktor 5 (motsvarande liten risk) medan slumpvariationen i den andra kursserien 
skalades upp med en faktor 10 (motsvarande stor risk). Kursserier med negativ 
utveckling konstruerades genom att byta tecken på varje kursförändring. Resultatet blev 
fyra olika kurskurvor, två positiva från 100 till 115 och två negativa från 100 till 85, två 
med liten risk och två med stor risk. De åtta olika fondprofilerna presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Fonder som deltagarna rangordnade. 
Fondnamn        Avkastning 12 mån          Historisk risk                 Avgift 
Sidensvansen               +15 %  Liten           0,5 % 
Gråsparven                -15 %  Liten           0,5 % 
Nötväckan               +15 %  Stor           0,5 % 
Nötskrikan                -15 %  Stor           0,5 % 
Blåmesen               +15 %  Liten         1,75 % 
Domherren                -15 %  Liten         1,75 % 
Talgoxen               +15 %  Stor         1,75 % 
Rödhaken                -15 %  Stor         1,75 % 

 
Fondnamnen valdes för att undvika påverkansfaktorer i form av associationer eller 
värdeladdningar, som kunde ha varit fallet med numrering eller färger. 
 
För att eliminera eventuella preferenseffekter knutna till unika egenskaper hos varje 
kurskurva speglade vi de 4 kurskurvorna i sina egna trendlinjer. I Figur 3 illustreras 
speglingen av kurskurvan för fonden + 15 % och liten risk.  

 
Figur 3. Illustration av hur kurskurvor speglas i trendlinjen 
 
Fyra olika versioner av formuläret med de åtta olika fondprofilerna skapades genom 
olika kombinationer av rättvända och spegelvända kurskurvor. I fomulärversion A var 
alla kurskurvor rättvända, i fomulärversion B var alla kurskurvor speglade, i 
fomulärversion C var uppåtgående kurskurvor speglade och neråtgående rättvända och i 
fomulärversion D var uppåtgående kurskurvor rättvända och neråtgående speglade.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes i varierande utsträckning med hjälp av kontaktpersoner 
under perioden november 2008 till februari 2009. Samtliga kontaktpersoner hade fått 
skriftlig information om undersökningen och förutsättningar för att delta. Försöksledaren 
genomförde själv datainsamlingen i gruppen Oerfarna. Försöksledaren var närvarande 
men för deltagarna okänd när data samlades in för gruppen Erfarna. Datainsamling för 
gruppen Professionella sköttes helt av kontaktpersoner och materialet levererades till 
försöksledaren. 
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Databearbetning 
Svaren från 125 inlämnade enkäter registrerades i Excel. Fritt formulerade synpunkter 
och kommentarer på undersökningen från 17 personer registrerades och klassificerades. 
Rangvärden, bakgrundvariabler och indexvärden för totalt 125 försökspersoner laddades 
in i SPSS för statistisk analys. 
 
Ett antal index beräknades för att analysera hur preferenser hos försökspersonerna var 
relaterade till egenskaper hos fondprofilerna. För varje försöksperson beräknades ett 
index för varje oberoende variabel (historisk avkastning, risk, avgift). Indexvärdet angav 
hur stark (eller svag) den totala preferensen för en viss riktning av varje faktor var. En 
jämförelse av index för de 3 faktorerna gav en uppfattning om faktorernas relativa 
betydelse för preferensen. Så här beräknades respektive index.  
 

∑rangvärde för fonder med positiv historisk avkastning 
-  ∑rangvärde för fonder med negativ historisk avkastning 

= Historikindex 
 

∑rangvärde för fonder med liten risk 
-  ∑rangvärde för fonder med stor risk 

= Riskindex 
 

∑rangvärde för fonder med låg avgift 
-  ∑rangvärde för fonder med hög avgift 

= Avgiftsindex 
 
Ett fjärde kombinationsindex, prospektindex, beräknades också för att mäta styrkan i ett 
beteende enligt prospektteorin. 
 

∑rang för fond med pos. historik och liten risk eller neg. historik och stor risk 
-  ∑rang för fond med pos. historik och stor risk eller neg. historik och liten risk 

= Prospektindex 
 
Index kunde anta värden från -16 (1+2+3+4-5-6-7-8 = -16) till 16 (5+6+7+8-1-2-3-4 = 
16). Ett negativt indexvärde indikerade en preferens för positiv historisk avkastning / 
liten risk / låg avgift / beteende enligt prospektteorin. Ett positivt indexvärde indikerade 
preferens för negativ historisk avkastning /stor risk / hög avgift. Ett indexvärde nära noll 
tolkades som en neutral inställning till faktorn. 
 
 

Resultat 
 
Distinktion mellan deltagargrupperna testades med hjälp av bakgrundsvariabler. 
Grupperna skiljde sig åt vad gällde utbildning (Tabell 4), erfarenhet i form av skattad 
vana av tidigare fondval (Tabell 5) och skattning av rangordningsuppgiftens 
svårighetsgrad. Det förekom en viss överlappning mellan grupperna vad gällde 
yrkeserfarenhet. En knapp tredjedel av Erfarna var eller hade varit yrkesverksamma 
inom finansiell sektor. 
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Tabell 4. Försökspersoner som deltog i studien. 
 Totalt Oerfarna Erfarna Professionella 
Grundskola (%) 1 - - 3 
Gymnasium (%) 33 64 4 10 
Högskola (%) 63 36 89 82 
Forskning (%) 3 - 7 5 

 
En envägs ANOVA visade på signifikanta gruppskillnader i utbildning (p < 0,001). 
Enligt en LSD post hoc test hade Oerfarna signifikant lägre utbildning än Erfarna (p < 
0,001) och Professionella (p < 0,001). Skillnaden i utbildning mellan Professionella och 
Erfarna var icke-signifikant (p > 0,05). 
 
Tabell 5. Undersökningsgruppernas skattade vana av fondval, procentuell fördelning. 

 Totalt Oerfarna Erfarna Professionella 
Ingen 31 % 66 % 4 % 3 % 
Viss  40 % 31 % 36 % 56 % 
Regelbunden 29 % 4 % 61 % 41 % 

 
En envägs ANOVA visade på signifikanta gruppskillnader i erfarenhet (p < 0,001). 
Enligt en LSD post hoc test hade Oerfarna signifikant mindre erfarenhet av fondval än 
Erfarna (p < 0,001) och Professionella (p < 0,001). Skillnaden i erfarenhet mellan 
Professionella och Erfarna var icke-signifikant (p > 0,05). 
 
Grupperna skiljde sig också åt vad gällde skattning av rangordningsuppgiftens 
svårighetsgrad på en sexgradig skala (1 = enkel, 6 = svår). Oerfarna var den grupp som 
tyckte att det var svårast (m = 3,96, SD = 1,35). Erfarna (m = 2,96, SD = 1,46) och 
Professionella (m = 2,94, SD = 1,55) skattade båda uppgiften som något enklare. En 
envägs ANOVA visad på signifikanta gruppskillnader i skattad svårighet (p < 0,01). 
Enligt en LSD post hoc test skattade Oerfarna svårighetsgraden signifikant högre än 
Erfarna (p < 0,01) och Professionella (p < 0,01). Skillnaden i skattad svårighet mellan 
Professionella och Erfarna var icke-signifikant (p > 0,05). 
 
Undersökningen visade att det fanns tydliga skillnader i attraktivitet mellan fonderna. Ett 
Friedman-test visade att rangvärden signifikant skilde sig från vad som kunde förväntas 
av slumpen (p < 0,001). Genomsnittlig rang och standardavvikelse i rang totalt och per 
grupp redovisas i Tabell 6. Istället för fondnamn anges fondens karaktäristik med 
symboler.  
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Tabell 6. Genomsnittlig rang (och standardavvikelse i rang) totalt och per grupp. 
Symboler i fondprofilen är + för positiv historisk avkastning och – för negativ historisk 
avkastning, ▲ för liten risk ▲▲ för stor risk, $ för låg avgift och $$ för hög avgift. 
Gruppers rangordning som inte överensstämmer med totalgruppens ordning är 
understrukna. 

Totalt 
(SD) 

Fondprofil 
Historik      Risk          Avgift 

Oerfarna 
(SD) 

Erfarna 
(SD) 

Professionella 
(SD) 

1,86 
(1,45) 

+ ▲ $ 
2,09 

(1,67) 
2,19 

(1,58) 
1,26 

(0,64) 
2,50 

(1,32) 
+ ▲▲ $ 

2,85 
(1,63) 

2,06 
(1,00) 

2,33 
(0,87) 

3,50 
(1,67) 

+ ▲ $$ 
3,45 

(1,75) 
3,87 

(1,73) 
3,26 

(1,48) 
4,38 

(1,38) 
+ ▲▲ $$ 

4,45 
(1,62) 

4,16 
(1,29) 

4,46 
(1,05) 

4,97 
(1,48) 

- ▲ $ 
5,00 

(1,53) 
5,03 

(1,47) 
4,87 

(1,44) 
5,06 

(1,83) 
- ▲▲ $ 

5,00 
(1,99) 

4,74 
(2,21) 

5,41 
(1,12) 

6,76 
(1,69) 

- ▲▲ $$ 
6,38 

(2,10) 
6,68 

(1,32) 
7,36 

(1,06) 
6,98 

(1,16) 
- ▲ $$ 

6,76 
(1,36) 

7,26 
(1,09) 

7,05 
(0,83) 

 
Genomsnittlig rangordning på totalnivå visade att de fyra högst rankade fonderna alla 
hade en positiv historisk avkastning. Historisk avkastning dominerade således över både 
riskpreferens och avgiftspreferens. Därefter rangordnades fonder med låg avgift 
konsekvent före fonder med hög avgift. Till sist föredrogs fonder med liten risk före 
fonder med stor risk. Dock inte för de två lägst rankade fonderna där riskordningen 
kastades om så att stor risk föredrogs framför liten.  
 
Rangordning på gruppnivå överensstämde i stora delar med rangordning på totalnivå. 
Oerfarna rangordnade fonderna identiskt med totalgruppen med anmärkningen att 
femte- och sjättehandsvalen var indifferenta till riskskillnaden. Erfarna valde i sitt 
första- respektive femtehandsval stor risk före liten risk medan Professionella i sitt 
sjättehandsval föredrog liten risk före stor. 
 
Mest eniga, dvs. minst variation i rangordning, hade Professionella (genomsnittlig SD = 
1,06). Därefter följde Erfarna (genomsnittlig SD = 1,46). Variation i rangordning var 
störst för Oerfarna (genomsnittlig SD = 1,70). 
 
Ranginformationen omvandlades till preferenseffekter. Inverkan av de tre faktorerna på 
rangordningen mättes, som ovan nämnts, med hjälp av fyra olika index, ett för varje 
preferensfaktor och ett för kombinationseffekten av risk och historisk avkastning. 
Innebörd och beräkning av index förklarades mera ingående under rubriken 
Databearbetning i avsnittet Metod. Tabell 7 kan användas som stöd för tolkning av 
indexvärden som redovisas i Tabell 8. 
 
 
 
 



 13 

Tabell 7. Innebörd av indexvärden. 
Index Högt (positivt) värde Lågt (negativt) värde 

Historikindex 
Föredrar negativ historisk avkastning i 
större utsträckning än positiv 

Föredrar positiv historisk avkastning i 
större utsträckning än negativ 

Riskindex 
Föredrar stor risk i större utsträckning än 
liten risk 

Föredrar liten risk i större utsträckning än 
stor risk 

 
Avgiftsindex 
 

Föredrar hög avgift i större utsträckning 
än låg avgift 

Föredrar låg avgift i större utsträckning än 
hög avgift 

 
Prospektindex 
 

Föredrar stor risk vid positiv historisk 
avkastning och liten risk vid negativ 
historisk avkastning. 

Föredrar liten risk vid positiv historisk 
avkastning och stor risk vid negativ 
historisk avkastning 

 
 Tabell 8. Genomsnittligt indexvärde (och standardavvikelse) per grupp och totalt. 

 Avgifts- 
index 

Historik- 
index 

Risk- 
index 

Prospekt- 
index 

Oerfarna 
 

-6,11*** 
(4,45) 

-10,29*** 
(9,90) 

-1,38* 
(4,78) 

-2,15** 
(5,26) 

Erfarna 
 

-7,94*** 
(4,24) 

-11,42*** 
(8,18) 

,71 
(4,52) 

-1,03 
(4,92) 

Professionella 
 

-8,26*** 
(4,31) 

-13,38*** 
(4,06) 

-3,13*** 
(3,49) 

-1,44 
(4,88) 

Totalt 
 

-7,23*** 
(4,43) 

-11,54*** 
(8,1) 

-1,41** 
(4,54) 

-1,65*** 
(5,04) 

Index ≠ 0 *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001 
 
Ett t-test visade att samtliga fyra index på totalnivå var signifikant skilda från 0, dvs. på 
totalnivå fanns en signifikant preferenseffekt från samtliga faktorer. På totalnivå var 
historisk avkastning (positiv) den starkaste preferensfaktorn, avgift (låg) den näst 
starkaste och risk (liten) den svagaste. Preferenseffekten från prospektindex var 
marginellt starkare än riskindex. På gruppnivå visade ett t-test att endast avgifts- och 
historikpreferenser var signifikanta i alla 3 grupperna. Oerfarna var den enda gruppen 
med signifikanta preferenser för samtliga faktorer. 
 
Ordningen för faktorernas preferenseffekter var den samma för samtliga grupper 
däremot fanns det skillnader i indexvärden mellan grupperna. En envägs oberoende 
ANOVA visade att skillnader mellan grupperna var signifikanta för två index. Det ena 
var avgiftsindex (F(2,122) = 3,313, p < 0,05). Det andra var historikindex (F(2,122) = 
6,732, p < 0,01). En LSD post hoc test visade dels att Professionella föredrog låg avgift i 
större utsträckning än Oerfarna (p < 0,05), dels att Erfarna var mer risksökande än både 
Oerfarna (p < 0,05) och Professionella (p < 0,001). 
 
T-tester visade en signifikant skillnad i preferenseffekt mellan de två starkaste 
preferensfaktorerna historisk avkastning och avgift för totalgruppen och för 2 av 3 
grupper. Mer exakt erhölls följande signifikanta effekter. Preferenseffekten från historisk 
avkastning (positiv) var signifikant större än preferenseffekten från avgift (låg) på 
totalnivå (t(124) = 4,79, p < 0,001), för Oerfarna (t(54) = 2,80, p < 0,01) och för 
Professionella (t(38) = 4,12, p < 0,001). Erfarna hade inte en signifikant starkare 
preferens för historisk avkastning (positiv) än för avgift (låg) (t(30) = 1,79, p > 0,05). 
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Resultaten av undersökningens hypotesprövningar enligt ekonomisk rationalitet 
respektive kognitiva bias sammanfattas i Tabell 9. 
 
Tabell 9. Resultat av hypotesprövningar per grupp och totalt. 

Teori 
 

Hypotes Oerfarna Erfarna Professionella Totalt 

Ekonomisk 
rationalitet 

Avgiftsindex 
< Historikindex 

 

Ej stöd Ej stöd Ej stöd Ej stöd 

 Riskindex < 0 
 

Stöd* Ej stöd Stöd*** Stöd** 

Kognitiva bias Avgiftsindex 
> Historikindex 

 

Stöd** Ej stöd Stöd*** Stöd*** 

 Prospektindex < 0 
 

Stöd** Ej stöd Ej stöd Stöd*** 

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001 
 
Skillnader mellan fomulärversionerna A till D (olika varianter av kurskurvor) var små 
för alla index utom prospektindex. Följaktligen visade en envägs ANOVA på icke 
signifikant resultat (p > 0,05) för avgiftsindex, historikindex och riskindex. För 
prospektindex var skillnaden signifikant (p < 0,001). En LSD post hoc test visade dels 
att prospektindex för fomulärversion A var signifikant lägre än för fomulärversion B (p 
< 0,001) och C (p < 0,05) dels att prospektindex för formulärversion B var signifikant 
högre än för fomulärversion C (p < 0,05) och D (p < 0,01). 
 
 

Diskussion 
 
Finansiellt beslutsfattande vid val av fonder följer endast i begränsad utsträckning 
modeller härledda ur ekonomisk teori. Avgift är inte viktigare än historisk avkastning 
(hypotes 1) på totalnivå eller för någon grupp. Liten risk fördras framför stor risk 
(hypotes 2) på totalnivå och av Oerfarna och Professionella, men underordnat historisk 
avkastning och risk. Resultaten är mer förenliga med psykologisk teori. Avgift är mindre 
viktig än historisk avkastning (hypotes 3) för alla utom Erfarna och fondpreferenser 
följer prospektteorin (hypotes 4) på totalnivå och för Oerfarna. Slutsatsen är att 
psykologiska faktorer har en större påverkan än ekonomisk rationalitet när det gäller 
fondpreferenser. Resultatet för faktorn historisk avkastning indikerar en preferens 
påverkad av en representativitetsbias och/eller en förankringseffekt medan 
avgiftspreferensen kan ha påverkats av en framingeffekt. 
 
Flera av resultaten stöder att kunskap och erfarenhet leder till ökad ekonomiskt 
rationalitet (hypotes 5). Kunskaper och erfarenhet verkar göra det möjligt att tillämpa en 
systematik i sin prioritering och att vara mera medveten om sina preferenser. Det 
kommer till uttryck i, för det första, att Professionella är mer ekonomiskt rationella än 
Oerfarna när det gäller avgift och mer ekonomiskt rationella än Erfarna när det gäller 
risk(om än underordnat andra faktorer). För det andra har Oerfarna men inte Erfarna 
och Professionella signifikanta preferenser enligt prospektteorin. Det kan betyda att 
kunskap och erfarenhet hämmar preferenser enligt prospektteorin och därmed ökar 
graden av ekonomisk rationalitet.  
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Skillnaderna i preferensmönster mellan de olika grupperna är dock mer nyanserade och 
alla resultat är inte entydiga. En iakttagelse är att Erfarna är signifikant mer risksökande 
än Oerfarna och Professionella. En möjlig förklaring är att Erfarnas riskattityd kan ha 
samband med intresse och personlig läggning hos gruppen. Sjöberg (2006) fann att 
studenter med ett stort intresse för finansiell verksamhet också hade en positiv attityd till 
risktagande. Det skulle kunna stämma in på gruppen Erfarna. Varför ser vi då inte 
samma riskattityd hos Professionella? Intresse för finansiell verksamhet bör ju vara ett 
av skälen till deras yrkesval. Professionella har istället preferenser för liten risk och är 
också mer homogen i alla sina preferenser. Intrycket är att det finns en sorts gemensam 
norm inom gruppen Professionella om hur man bör prioritera. En möjlig förklaring kan 
vara att ekonomisk rationalitet är norm inom den verksamhet Professionella arbetar. 
Kanske är Professionella i grunden också risksökande men ett tydligt regelverk och en 
stark kultur med stor normgemenskap på arbetsplatsen håller tillbaka dessa preferenser. I 
fortsatt forskning kan det vara meningsfullt att undersöka om inte bara kunskap och 
erfarenhet utan också normer och kultur är faktorer som påverkar graden av rationalitet i 
finansiella beslut. 
 
En annan gruppskillnad är att Erfarna är den enda grupp som inte med säkerhet anser 
historisk avkastning viktigare än avgift. Varför ser vi inte denna preferens hos 
Professionella? Om kunskap och erfarenhet leder till större ekonomisk rationalitet så 
borde preferensen för avgift vara större och den för historisk avkastning mindre även för 
Professionella. Förklaringen bör nog sökas hos faktorer utanför den här studien. 
Huruvida avkastning beror på slumpen eller förvaltarens skicklighet är en fråga där 
forskare och finansvärlden fortfarande söker sanningen. Med utgångspunkt från teorin 
om self-serving bias är det troligt att människor i branschen i större utsträckning än 
andra anser att hög avkastning beror på branschens skicklighet och inte på slumpen. 
Myers (2005) refererar till flera socialpsykologiska studier som visade att människor 
attribuerar framgång till sin egen eller den egna gruppens förmåga men förklarar 
misslyckande med hjälp av externa faktorer. Avslutsningsvis när det gäller 
gruppskillnader är det viktigt att framhålla att de flesta skillnaderna mellan grupperna 
var små. Den övergripande slutsatsen är att det råder stora likheter mellan grupperna och 
att de stora skillnaderna finns på individnivå.  
 
Betydelsen av psykologiska faktorer i finansiella beslut har redan påvisats i tidigare 
forskning. En fråga som rör all sådan forskning är varför kognitiva bias får ett sådant 
genomslag i vissa situationer. En omständighet som gäller fondval kan vara att dagens 
fondsparare i många fall är första generationens fondsparare. Tidigare generationer har 
inte haft någon kunskap eller erfarenhet att överföra till nästa generation. Det finns 
därför ingen tradition i eller norm för fondpreferenser. Kan det betyda att en ny och 
komplex beslutssituation är mer exponerade eller öppen för kognitiva bias? För att ett 
ekonomiskt rationellt tänkande ska göra sig gällande krävs kanske att det finns en 
gemensam uppfattning (tradition eller norm) att ekonomisk rationalitet är 
ändamålsenligt. Den verkar finnas en gemensam rationell uppfattning vad gäller 
preferenser för de enskilda faktorerna oberoende av varandra. De flesta väljer låg avgift 
före hög, liten risk före stor och positiv avkastning före negativ. För den inbördes 
prioriteringen av faktorerna är normgemenskapen inte alls lika stark. Eftersom uppgiften 
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är komplex och därmed resurskrävande ligger det nära till hands för individen att 
använda tumregler för att göra sina prioriteringar. 
 
En iakttagelse som är svår att förklara är att de signifikanta skillnader i prospektindex 
som fanns mellan olika fomulärversioner. Det som skilde fomulärversionerna åt var 
olika kombinationer av rättvända och speglade kurskurvor. Orsaken borde därför kunna 
sökas i hur kurskurvorna har uppfattas relativt varandra. Det kan också finnas en 
koppling till hur historisk avkastning har uppfattats. Start- och slutkurserna var 
visserligen angivna i siffror och var de samma i alla fomulärversionerna men kurvan kan 
ändå ha influerat hur den historiska avkastningen uppfattades. Att försöka förstå vad 
som ligger bakom dessa till synes oförklarliga skillnader i beteenden enligt 
prospektteorin kan vara ett område för fortsatt forskning. 
 
Genomförandet av ett experiment kan vara känsligt för påverkan. Uppgiften att 
rangordna fonder presenterades som en ren preferensuppgift helt utan 
prestationselement. En möjlig felkälla till skillnader mellan grupperna kan vara att 
grupperna inte var lika grundliga och ansträngde sig lika mycket. Det är möjligt att en 
finansiellt yrkesverksam person, med hänsyn till sin yrkesstolthet ansträngde sig mer än 
en oerfaren. Det betyder dock inte att prioriteringsordningen mellan de olika faktorerna 
påverkades. Även med en annan rangordning hade faktorsprioriteringen kunnat vara den 
samma, däremot hade kanske graden av konsekvens varit större. Slutsatsen är att 
preferenser för faktorerna fanns redan innan rangordningen gjordes. 
 
Att tänka rationellt är ett allmänt förordat förhållningssätt i de flesta beslutssituationer. 
Den här studien uppmärksammar att människor har begränsad förmåga att prioritera 
rationellt i valet mellan fonder med samma investeringsinriktning. En beprövad väg för 
att fatta bättre beslut är mer information och utbildning. Med hänsyn till att studien fann 
effekter i form av större rationalitet från kunskap och erfarenhet är det en bra åtgärd men 
med hänsyn till att effekterna från kunskap och erfarenhet var små är det en otillräcklig 
insats. Ett komplement kan vara förändrade formkrav för fondinformation till 
fondsparare. De formella kraven på fondinformationen är idag genomgripande vad gäller 
innehåll och omfattning. På vilket sätt kan presentationsformen förändras för att 
jämförelsen av fonder ska ske på så rationella grunder som möjligt? En fråga som kan 
och bör beaktas av aktörer med ansvar för konsumentinformation. Större fokus på hur 
information om avgifter uttrycks och presenteras (framing) kan underlätta fondspararens 
värdering. På sikt bidrar det till mer rationella fondpreferenser. En annan möjlighet är att 
göra fondsparare mera medvetna om sina kognitiva begränsningar och bias, i synnerhet 
när det gäller bedömningen av historisk avkastning. Medvetenhet gör det möjligt att 
styra eller ta kontroll över våra bias istället för att låta oss styras av dessa. 
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