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Sammandrag 

 

Vår uppsats handlar om ett Sverige som idag håller på att förvandlas till ett 

kreditkortssamhälle. Detta kreditkortsfenomen har vuxit fram utifrån en rad historiska 

händelser som exempelvis Kreugerkraschen 1933 och 1950-talets kreditransoneringsåtgärder 

till avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet och dagens överskuldsättning som kostar 

samhället mellan 30-50 miljarder kronor varje år. Vi har mot denna bakgrund gjort en studie 

av människors attityd till att använda kreditkort för privatkonsumtion och ställt det i relation 

till deras beteende. Vi har påvisat skillnader i attityd och beteende mellan kön, ålder, 

inkomstklass, sysselsättning och utbildningsnivå. För att undersöka detta, valde vi att 

genomföra en kvantitativ enkätstudie där vi frågade 190 personer i Umeå om deras attityd till 

att använda kreditkort och hur deras användning av kreditkort såg ut. Som grund för vår 

enkätstudie har vi ställt samman ett teoretiskt ramverk som består bland annat av en rad 

socialpsykologiska teorier om attityd och beteende, en nobelprisbelönad hypotes om 

utjämning av konsumtion över tid och en teori om självkontroll. Vi har kommit fram till att 

människors attityd till kreditkort oftast avspeglas i deras beteende. Vår undersökning visar 

även att män har en mer positiv attityd till kreditkort samt en högre användningsgrad. I 

motsats till andra undersökningar har vi påvisat att den yngre generationen har den mest 

negativa attityden till kreditkort vilket även återspeglades i deras kreditkortsanvändning. 

Mest positiva var medel– och höginkomsttagarna mellan 36 till 55 år. Vår undersökning kom 

även fram till att människor upplever att det blivit en mer accepterad attityd till att använda 

kreditkort där enkelheten att skaffa ett kreditkort sågs som den största orsaken till detta.  
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1. Inledning

 

I detta kapitel presenteras problembakgrunden med bland annat en historisk tillbakablick 

samt aktuell statistik över Sveriges kreditmarknad med syfte att ge läsaren en bakgrund till 

vår problemformulering och syfte, vilka även presenteras i kapitlet. 

 

1.1 Ämnesval 

 

Författarna har som konsumenter noterat en ökning av erbjudanden från butikerna om 

möjligheten att handla på avbetalning, dvs. en ökad tillgänglighet av krediter. Vi ser även en 

ökning av en allt mer aggressiv marknadsföring från kreditinstitut som söker upp oss 

konsumenter via tv-reklam, postreklam eller via sms med erbjudanden om snabba krediter. 

Detta väckte ett intresse hos oss författare att studera människors attityd till kreditkort samt 

att följa upp huruvida denna ökade tillgänglighet till kredit nyttjas av oss konsumenter. 

 

1.2 Problembakgrund 

 

1.2.1 Från produktionssamhälle till konsumtions- och kreditsamhälle 

 

Samhället vi befinner oss i har utvecklats från att vara ett produktionssamhälle till att vi i dag 

lever i ett konsumtionssamhälle. Mycket av vår konsumtion är naturligtvis oundviklig och 

nödvändig för vår överlevnad, men en viss del kan anses vara konsumtion som egentligen 

inte är nödvändig, s.k. lyxkonsumtion vilken är mer till för att skapa en identitet
1
. I flertalet 

artiklar och rapporter kan vi läsa om att vår konsumtion har stadigt ökat under de senaste åren 

och det pågår i dag en livlig debatt kring vår konsumtion. Bland annat har den 24 november 

införts som en köpfri dag som en protestaktion med syftet att vi ska stanna upp och 

ifrågasätta vår konsumtion
2
. Det talas om en ”överkonsumtionskris” där många förköper sig 

och att kreditkort kan vara en bidragande orsak till detta beteende.
3
 

 

Det finns även de som försvarar konsumtionen och ser den som en del i vår framtida 

utveckling. Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen menar i en artikel att 

det är just genom konsumtion som vi får en ökad ekonomisk tillväxt, bättre välstånd och 

teknisk utveckling.
4
 Kronofogden hävdar i sin rapport ”Alla vill göra rätt för sig” att 

konsumtionssamhället har lett till ett kreditsamhälle, vilka båda är här för att stanna. Det finns 

samhällsekonomiska fördelar med konsumtion på kredit. Krediter gynnar vår tillväxt, den 

motverkar inflationen och skapar en betydligt jämnare fördelning av efterfrågan vilket ger en  

                                                 
1
 Bonnedahl, Karl. Ekonomi och moral. (Helsingborg: Liber, 2007), 77. 

2
 Sluta inte konsumera [WWW dokument]. URL 

http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/article39581.ece [2007-11-24] 
3
 Svenskarna dignar under skuldbördan [WWW dokument]. URL 

http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/artikel_302709.e24 [2008-04-14] 
4
 Sluta inte konsumera [WWW dokument]. URL 

http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/article39581.ece [2007-11-24] 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/article39581.ece
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/artikel_302709.e24
http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/article39581.ece
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effektivare planering av produktionen för varor och tjänster och ökar den enskildes 

möjligheter att konsumera när behov uppstår.
5
 

 

Jämna ut din konsumtion är ett av fyra budskap för finansiell planering av människors 

privatekonomi. Kotlikoff argumenterar för att privatpersoner, genom att se över sin ekonomi 

ur ett livsperspektiv, bör planera sin konsumtion för att få en så jämn levnadsstandard som 

möjligt. Det innebär att under vissa perioder i livet, oftast under yngre ålder till medelålder, 

måste du låna pengar och under andra, oftast under senare delen av livet, finns möjlighet att 

spara.
6
 Detta förhållningssätt finns förankrat i en konsumtionsmodell, livscykelhypotesen, 

vilken utvecklades på 1950-talet av Franco Modigliani som 1985 erhöll Nobelpris i 

Ekonomi.
7
 För att bättre förstå hur kreditsamhället har vuxit fram skall vi göra en 

tillbakablick och beskriva den svenska kreditmarknadens historia.  

 

1.2.2 Historisk inställning till kreditgivning och kreditmarknadens framväxt 

 
”Bancus ruptus – kommer från latinets trasig bänk. När en italiensk affärsman misslyckats slogs hans bänk 

sönder, från vilken han på offentliga platser utförde sina affärer, för att visa allmänheten att han inte längre 

gjorde affärer”
8
 

 

Synen på kreditgivning har förändrats under historien. Under medeltiden när den katolska 

kyrkan hade ett stort inflytande i Sverige, ansågs utlåning av pengar som något fult. Före 

bankernas uppkomst under 1800-talet skedde kreditgivning mellan två privatpersoner och 

samhället skyddade långivaren genom bestraffningar, bl.a. genom att sätta de som inte kunde 

betala sin skuld i gäldstuga. Att inte betala böter innebar fängelse.
9
 Under senare delen av 

1800-talet, i samband med att den svenska industrialiseringen accelererade, tog 

affärsbankerna allt mer över kreditmarknaden.  

 

Riksbanken fick 1886 ensamrätt till sedelutgivning och framväxten av nya finansiella 

marknader innebar att statens roll som marknadsreglerare blev allt viktigare. Regleringar kom 

därför till stånd genom lagstiftning för att bl.a. garantera insättarnas kapital och en 

bankinspektör inrättades vid finansdepartementet.
 
1920-talets deflation och börskris samt 

Kreugerkraschen 1933 innebar ytterligare steg bort från den tidigare relativt fria 

kreditmarknaden och den statliga styrningen av den svenska kreditmarknaden ökade. 

Affärsbankerna hittade dock vägar att kringgå de statliga lagarna och förordningarna och 

kunde därigenom bygga upp ett eget nätverk och utöka sina intressen i näringslivet. 

 

Staten såg en risk med att låta kreditmarknaden utvecklas fritt och satte därför under 1950-

talet in kreditransoneringsåtgärder vilket ledde till överrenskommelser om 

kreditbegränsningar med samtliga kreditinstitut. Genom sin regleringspolitik styrde staten 

bankernas utlåning vilket drabbade särskilt konsumentkrediterna. 

 

                                                 
5
 Lidström, E. “Alla vill göra rätt för sig” Solna: Kronofogde. 2008  

6 Kotlikoff, Laurence. “Economics´Approach to Financial Planning.” Journal of Financial Planning, Vol. 21 

(2008): 42. 
7
 Blanchard, Oliver. Macroeconomics. 3: dje uppl. (Upper Sadle River: Prentice Hall, 2005), 336. 

8
 Bankruptcy [WWW dokument] URL http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy [2008-05-23] 

9
 Lidström, E. “Alla vill göra rätt för sig” Solna: Kronofogde. 2008 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy
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Nya kreditinstitut som inte direkt omfattades av kreditregleringen ökade nu sin 

marknadsandel. De första finansbolagen växte fram i Sverige under 1950-talet samtidigt som 

de specialiserade bostadslåneinstituten utvecklades snabbt. En kreditåtstramning för 

affärsbankerna skedde 1969-70 vilket ledde till att finansbolagens verksamhet snabbt 

expanderade, bland annat på grund av ökad användning av kontokortkrediter och reverslån 

till privatpersoner för finansiering av bil-, och bostadsköp.
 10 

 

1.2.3 Kreditmarknadens avreglering
 

 

En avreglering av kreditmarknaden trädde i kraft i mitten av 1980-talet som ett led av bl.a. 

ökad inflation, en internationell anpassning av de finansiella marknaderna och även som ett 

led av den utvecklade penningmarknaden, vilken utvecklats för att kringgå 

regleringssystemet.
11

 Efter 1985 var hela kreditmarknaden avreglerad och en snabb ökning av 

kreditgivning var en omedelbar effekt.
12

 Realräntan låg fortfarande nära noll och det 

förstärkte företagens och hushållens drivkrafter att öka sin upplåning. Långivarna 

expanderade sin kreditgivning och låntagarnas upplåningsbehov tillfredsställdes vilket ledde 

till att utbudet och efterfrågan av krediter parallellt ökade.
13

  

 

Krediter till bostadsinstituten ökade kraftigt och påverkades av den prisökning som skedde på 

bostadsmarknaden.
14

 Den kraftiga explosionen av kreditmarknaden ledde slutligen till en 

finansiell bubbla som en effekt av en enorm överskuldsättning inom den privata sektorn. 

Tillgångspriserna på framförallt aktier och bostäder steg mellan 1985 och 1990 med i 

genomsnitt 70 procent. Under den mest intensiva perioden konsumerade hushållen för mer 

pengar än dess disponibla inkomst och sparade mindre som ett led av att de stigande 

tillgångspriserna som gjorde att de kände sig mer förmögna när deras aktier och fastigheter 

steg i värde.
15

 

 

1.2.4 1990-talets finansiella kris 

 

I samband med den ökade kreditgivningen försämrades också säkerheterna för de beviljade 

lånen och blancokrediter utan säkerhet ökade. Under 1990 var ca 25 % av affärsbankernas 

utlåning helt utan säkerhet.
16

 En oväntad uppgång i den förväntade realräntan, en sänkt 

inflationstakt, en ökning i de nominella räntorna och fallande tillgångspriser på framförallt 

aktier och fastigheter bidrog till att en lågkonjunktur växte fram. Företag gick i konkurs, 

finansinstituten gjorde enorma kreditförluster och den finansiella marknaden nådde en kris.
17

  

 

                                                 
10

 Larsson, Mats. Aktörer, marknader och regleringar-Sveriges finansiella system under 1900-talet, 2:a uppl. 

(Uppsala: Department of Economic History), 28-38. 
11

 Ibid., s 42-43 
12

 Ibid., s 44 
13

 Lidström, E. “Alla vill göra rätt för sig” Solna: Kronofogden. 2008 
14

 Larsson, 44. 
15

 Fregert, Klas och Lars, Jonung. Makroekonomi – Teori, Politik & Institutioner. (Lund: Studentlitteratur, 

2005), 498-499. 
16

 Larsson, 50. 
17

 Fregert, och Jonung., 500-501. 
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Krisen hävdes genom en övergång från fast till flytande växelkurs 1992, dock så lämnade 

krisen spår efter sig i form av hög arbetslöshet och en hög statsskuld under resten av 1990- 

talet. Följden blev en åtstramning av finansinstitutens kreditgivning vilket resulterade att 

hushållen och företagen fick svårt att få lån.
18

 

 

1.2.5 Dagens finanssamhälle 

 

Intressant är att ställa sig frågan om dagens kreditmarknad agerar utifrån lärdomar tagna från 

vår senaste finanskris? Den aktuella statistik som presenteras av bland annat Statistiska 

centralbyrån och Sveriges riksbank visar en tydlig trend av ökad utlåning. Dessa rapporter 

pekar på en stadigt ökad utlåning till privatkonsumtion samt ett ökat användande av 

kreditkort, mätt i antalet transaktioner och transaktionsvärde.
19

 
20

Enligt kronofogdens aktuella 

rapport finns det ca 400 000 människor som tror sig inte kunna betala sina räkningar inom 

den närmsta framtiden och överskuldsättning bedöms kosta samhället 30 till 50 miljarder 

kronor per år.
21

 En annan utveckling som rapporteras från Kronofogden är att ungdomar 

överrepresenterar betalningsförelägganden och att antalet ansökningar om 

betalningsförelägganden bland ungdomar mellan 18 till 25 år ökat med 18 % mellan år 2006 

och 2007.
22

 

 Det finns en stor oro över dagens kreditsamhälle menar Linda Punsch som i sin artikel tar 

upp riskerna med den ändrade attityden till att handla på kredit som finns hos 50-, och 60-

talister jämfört med den äldre generationen. Den yngre generationen har en annan inställning 

till att finansiera sin privatkonsumtion med kreditkort och deras skuldsättningsgrad kommer 

därför att vara högre när de går i pension och inkomsterna minskar jämfört med dagens 

pensionärer
23

.   

Dagens samhälle erbjuder en rad olika krediter som helt utan säkerhet godkänns och betalas 

ut omgående. De mest kända krediterna på den svenska marknaden är så kallade blanco lån
24

 

och kreditkort
25

och uppfattningen är att banker och kreditinstitut allt för lättfärdigt beviljar 

krediter till privatpersoner
26

. Iain Murray kritiserar i sin artikel Kreditinstitutens och 

 

                                                 
18

 Fregert, och Jonung., 504. 
19

 Den Svenska finansmarknaden [WWW dokument] URL 

http://www.riksbank.se/pagefolders/31274/2007_sve.pdf [2008-05-24] 
20

 Finansmarknadsstatistik [WWW dokument] URL 

http://www.scb.se/statistik/FM/FM5001/2008M03/FM5001tab1.pdf [2008-05-24] 
21

 Rekordmånga obetalda skulder till Kronofogden [WWW dokument] URL 

http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/pressrummet/pressmeddelanden/2008/pressmeddelanden/2008022

2rekordmangaobetaldaskuldertillkronofogden.5.19b9f599116a9e8ef36800032201.html [2008-05-24] 
22

 Redovisning av ungdomsindikatorer för 2007. 

http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2008/nyheter2008/20080304alltflerungdomarkanintebetala

.5.3a7aab801183dd6bfd380003073.html [2008-03-04] 
23

 Punch, Linda. “The graying of Card Debt.” Credit Card Management, Vol. 15 (2003): 36 
24

 Blancolån [WWW dokument] URL 

http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Blancol%C3%A5n.pdf [2008-04-14] 
25

 Johnsson, P. “Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar” (Lidingö: Industrilitteratur, 2004), 16   
26

 “Suvey examines consumer attitude to debt” Credit control, 26 (2005): 49 

 
 

http://www.riksbank.se/pagefolders/31274/2007_sve.pdf
http://www.scb.se/statistik/FM/FM5001/2008M03/FM5001tab1.pdf
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/pressrummet/pressmeddelanden/2008/pressmeddelanden/20080222rekordmangaobetaldaskuldertillkronofogden.5.19b9f599116a9e8ef36800032201.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/pressrummet/pressmeddelanden/2008/pressmeddelanden/20080222rekordmangaobetaldaskuldertillkronofogden.5.19b9f599116a9e8ef36800032201.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2008/nyheter2008/20080304alltflerungdomarkanintebetala.5.3a7aab801183dd6bfd380003073.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2008/nyheter2008/20080304alltflerungdomarkanintebetala.5.3a7aab801183dd6bfd380003073.html
http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/document/Blancol%C3%A5n.pdf
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bankernas kreditgivning, bankerna vilka han anser skapat en ”köp nu – betala sedan” attityd 

hos människor och menar att det blivit mycket enklare att låna pengar.
27

 

 

Den aggressiva marknadsföringen från banker och kreditinstitut mot privatpersoner kan vara 

en anledning till att utlåning av krediter ökat. Minna Mattila, informationschef för den finska 

konsumentorganisationen Guarantee Foundation, menar att en av de största drivkrafterna i 

den framväxande konsumtionskulturen är marknadsföringen av både produkter och 

finansieringssätt. Detta bidrar, enligt Mattila till att människor drar på sig 

konsumtionsskulder och för många lån.
28

   

 

Den tekniska utvecklingen i vårt samhälle har till stor del bidragit till ett enklare och 

smidigare betalningssystem vilket Yi-Wen Chien och Sharon A Devaney anger som en orsak 

till den ökade konsumtionen och då främst användningen av just kreditkort
29

 som 

betalmedel
30

. För att skapa trogna kunder och öka användandet av kreditkort har 

kreditgivarna ofta konsumtionsbonus kopplat till korten
31

. Exempel på belöningar kan vara fri 

tillgång till lounger på flygplatser, fria flygresor och utbyte av bonuspoäng mot produkter
32

. 

Dessa belöningar kan sporra till ökad konsumtion eftersom konsumenten känner att för varje 

krona som spenderas med kreditkortet får denne något tillbaka.
33

 

 

Denna bakgrund beskriver en förändring av kreditmarknaden med en ökad utlåning till 

privatkonsumtion samt några av de eventuella orsakerna till att vi i dag lever i ett 

konsumtionssamhälle med en allt högre privat skuldbörda. Det finns flera studier som visar 

att det ökade kreditutnyttjandet beror på att människor är mer villiga att nyttja kredit för sin 

aktuella konsumtion och att detta just beror på en ändrad inställning och attityd till krediter.
34

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Återspeglar människors attityd, deras beteende vad gäller användning av kreditkort för 

privatkonsumtion?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Murray, Ian. “Payback time for banks – not those living on borrowed time.”  Marketing Week, Vol. 29 (2006) 
28

 Skuldkulturen får fäste I Europa [WWW dokument] URL 

http://www.intrum.com/files/Fair_Pay_3_07_swe.pdf [2008-04-14] 
29

 För definition av kreditkort, se kapitel 3 Kreditkort 
30

 Chien, Yiwen, and S, Devaney. “The Effect of Credit Attitude and Socionomic Factors on Credit Card and 

Installment Debt.” The Journal of Consumer Affairs, Vol. 35 (2001): 162 
31

 Bills, Steve. “New Chase Cards Meant To Facilitate Growth in Travel” American Bankers, Vol. 173 (2008) 
32

 American Express [WWW dokument] URL www.americanexpress.com [2008-05-24] 
33

 Bills, Steve. “New Chase Cards Meant To Facilitate Growth in Travel”  
34

 Chien, and Devaney. “The Effect of Credit Attitude and Socionomic Factors on Credit Card and Installment 

Debt,” 162. 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka människors attityd till att använda kreditkort för 

privatkonsumtion och ställa det i relation till deras beteende med bakgrund till ett ökat 

användande av kreditkort. Som delsyfte vill vi studera skillnader i användandet av kreditkort 

mellan kön, ålder, inkomstklass, sysselsättning och utbildningsnivå och även inom ramen för 

vårt valda granskningsområde se om vi kan finna orsaker till ett ökat kreditkortsbeteende. 

 

1.5 Begränsningar 

 

Vi anser det vara högst relevant att undersöka om det föreligger en attitydförändring i 

samhället för att följa upp om det kan vara bakgrunden till en ökad kreditkortsanvändning. Vi 

har därför sökt efter tidigare sådana studier men utan resultat. Att själva göra en sådan studie 

såg vi inte som möjlig att utföra under vår givna tidsram, eftersom det kräver fler än en 

undersökning med ett visst tidsintervall mellan varje undersökningstillfälle. Vi avser därför 

att studera människors attityd till kreditkort och jämföra detta med deras beteende, d.v.s. hur 

och om de använder ett kreditkort, vid ett givet tillfälle. Vi kommer vidare att begränsa oss i 

ett antal övriga avseenden i vår undersökning. Vår undersökning kommer att bygga på den 

population som finns i Umeå och dess fördelning på män och kvinnor inom vissa 

förutbestämda åldersintervall. Av de låneformer som finns tillängliga på kreditmarknaden 

begränsar vi oss till att studera kreditkort, med bakgrund till ett ökat kreditkortsanvändande i 

Sverige. För att få ett kreditkort beviljat krävs det att man är 18 år, varför vår undersökning 

riktar sig till alla människor från 18 år och uppåt. Eftersom vi är intresserade av studera 

människors uppfattning av att finansiera konsumtion med kreditkort och deras eget eventuella 

nyttjande av kreditkort, kommer vi inte att inrikta oss mot någon speciell konsumtionsgrupp 

vad det gäller produkter och tjänster. Med bakgrund till detta resonemang kommer vi heller 

inte att begränsa oss till något specifikt belopp. 

 

1.6 Statistik 

 

Den statistik vi presenterar här kommer från Sveriges riksbank och Statistiska centralbyrån. 

Denna information har vi använt som underlag för att kunna ge läsaren en upplysande bild 

över hur kreditmarknaden i Sverige har utvecklats.  

 

Statistiken från Riksbankens undersökning över finansmarknaden 2007 visar på en betydande 

ökning av genomförda transaktioner med kreditkort mellan åren 1996 till 2006. Ökningen 

uppgår till 153 miljoner transaktioner vilket motsvarar en ökning på nästan 365 %. 

Transaktionsvärdet på dessa krediter uppgår till 94 miljarder kronor vilket är en procentuell 

ökning med nästan 160 %.
35

 Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Sveriges riksbank 

tagit fram finansmarknadsstatisktik vilken bl.a. presenterar utvecklingen av utlåningen under 

perioden juli 2007 till mars 2008, totalt åtta månader. Kreditinstituten är indelade i fem 

kreditgivare och av dessa har vi studerat MFI (monetära finansinstitut), banker och  

                                                 
35

 Den Svenska finansmarknaden [WWW dokument] URL 

http://www.riksbank.se/pagefolders/31274/2007_sve.pdf [2008-05-24] 
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finansbolag vilka är de som har utlåning av kontokortskrediter. Totalt har dessa kreditgivares 

utlåning av kontokortskrediter ökat med 2 219 mkr (5 %), från 45 864 mkr till 48 083 mkr, 

där bankerna står för den största ökningen med 40 %, från 7 340 mkr till 10 257 mkr, medan 

finansbolagen tappar marknadsandelar och minskar sin utlåning av kontokortskrediter. I 

rapporten presenteras även kreditgivarnas betalkortsfordringar, vilka totalt för perioden ökat 

med 2 881 mkr (24 %), från 11 945 mkr till 14 826 mkr. Betalkortsfordringarna hade ökat för 

alla kreditgivare.
36

 Statistiska centralbyrån rapporterar även i ett pressmeddelande att 

konsumtionslånen i mars 2008 uppgick till 135 miljarder vilket motsvarade en tillväxttakt på 

13 %.
37

 

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning presenterar valet av ämne, ger en bakgrund till den frågeställning vår 

uppsats är ämnad att besvara, vår problemformulering och syfte samt vilka begränsningar vi 

valt att göra inför vår studie.  

 

Kapitel 2 Teoretisk metod redogör för författarnas förförståelse, kunskapssyn, övergripande 

angreppsätt, val av perspektiv och metod. Vi kommer avslutningsvis i detta kapitel att 

behandla och kritiskt granska sekundära källor 

 

Kapitel 3 Kreditkort är ett centralt begrepp i vår uppsats, vilket vi vill förtydliga med ett 

definitionskapitel.  

 

Kapitel 4 Teori presenterar vårt teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie. 

 

Kapitel 5 Empirisk metod behandlar hur studien genomförts och vilka primära källor vi 

använt oss av, samt kritik mot dessa 

 

Kapitel 6 Empiri är där vi sammanställer studiens primärkällor som består av insamlat 

material i form av enkäter.   

 

Kapitel 7 Analys görs utifrån den insamlade empirin som sedan ställs emot vårt teoretiska 

ramverk. 

 

Kapitel 8 Slutsats och resultat av studien presenteras i detta kapitel.  

 

Kapitel 9 Kritisk granskning handlar om studiens sanningskriterier – reliabilitet och 

validitet 

                                                 
36

 Finansmarknadsstatistik [WWW dokument] URL 

http://www.scb.se/statistik/FM/FM5001/2008M03/FM5001tab1.pdf [2008-05-24] 
37

 Finansmarknadsstatistik [WWW dokument] URL  

http://www.scb.se/templates/pressinfo____233927.asp [2008-04-25] 
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2. Teoretisk metod

 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren insyn i författarnas förförståelse, kunskapssyn och 

angreppssätt. Vi presenterar även våra teoretiska ställningstaganden vad gäller perspektiv 

samt metodval. Vi ämnar också ge kritik till våra sekundära källor.

 

2.1 Förförståelse 

 

Den kvantitativa metoden inom samhällsvetenskapen har historiskt sett en idealsyn om en 

objektiv och förutsättningslös vetenskap. Att forskaren skall ha ett avstånd till sin forskning 

och stå utanför och observera och inte själv vara en del av studien.
38

Alla bär vi på olika 

förkunskaper och upplevda erfarenheter som format personliga åsikter och förutfattade 

meningar.
39

 Detta gör det omöjligt att vid en undersökning vara helt objektiv och vi vill 

därför göra läsaren uppmärksam på vår förförståelse inom området, för att göra det möjligt 

för läsaren att göra en bedömning hur detta påverkat vår uppsats.  

 

Författarna har tidigare varit yrkesverksamma inom bankväsendet varvid en erfarenhet av 

bland annat beviljande av blancolån, s.k. lån utan säkerhet, har erfarits. En annan praktisk 

förförståelse är att båda har personlig erfarenhet av innehav av kreditkort och 

avbetalningsköp. Författarnas teoretiska förförståelse består i att en av oss som en del i 

universitetsutbildningen i ämnet företagsekonomi på c-nivå läst en kurs som heter Personal 

Financial Planing, vilken bl.a. berör privatpersoners skuldsättning. 

  

2.2 Kunskapssyn 

 

Genom vår undersökning vill vi kartlägga människors inställning och förhållningssätt till 

kreditkort. För att göra denna undersökning måste vi vetenskapligt fördjupa oss i ämnet 

genom att studera veteskapliga teorier och tidigare genomförda undersökningar.  

 

Det sättet vi får kunskap på är det som skiljer den veteskapliga kunskapen från andra 

kunskaper. De metodiska redskap vi använder oss av samt den strukturering och 

systematisering som sker vid utvecklandet av teorier är en viktig skillnad.
40

 Inom den 

samhällsvetenskapliga metodläran finns två primära kontrasterande kunskapsideal, 

positivismen och hermeneutiken, vilka skiljer sig gällande principen för metoden att gå till 

väga för att nå ett vetenskapligt arbete.
41

 

 

 

 

                                                 
38

 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn, Solvang. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

(Lund: Studentlitteratur, 1997), 151. 
39

 Gustavsson, Bengt. Kunskapande metoder. (Lund: Studentlitteratur, 2004), 213. 
40

 Holme och Solvang, 325. 
41

 Lundahl, Ulf, och Per-Hugo, Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 38. 
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Den hermeneutiska kunskapssynens inriktning är att tolka innebörder . Den utgår från att den 

tolkande har en förförståelse vilken måste göras medveten. Vidare växlar den mellan del- och 

helhetsperspektiv och menar att vid all tolkning måste hänsyn tas utifrån en kontext.
42

 

Hermeneutiken hävdar att det är sociala fenomen såsom psykologiska och kulturella, som är 

de mest relevanta inom samhällsvetenskaperna. Den hävdar vidare att en materiell verklighet 

inte finns, utan det är en sociomateriell verklighet som den samhällsvetenskaplige forskaren 

bemöter och menar vidare att man inom den positivistiska synen skalar bort det mänskliga.
43

 

Målet för den hermeneutiska forskningen är att förstå hur andra människors upplevelser sin 

situation och betydelsen bakom handlingarna och besluten och endast därigenom kan 

kunskap erhållas.
44

 

 

Den positivistiska kunskapssynen anser att endast det som är verkligt och iakttagbart kan vara 

objekt för vetenskaplig granskning och målet med vetenskapen är att förklara samband 

mellan orsak och verkan. Syftet med den positivistiska teorin är att pröva framtagna 

hypoteser och genom det möjliggöra ett ställningstagande till lagmässiga förklaringar. Målet 

är att hitta generaliserbara kausalitetssamband vilka skapar lagbundenhet.
45

 Positivismen 

anser att vetenskapen kan och ska vara helt objektiv och värderingsfri.
46

 

 

Vår uppsats har för avsikt att undersöka människors attityd och beteende till att använda 

kreditkort för privatkonsumtion och om detta skiljer sig åt beroende på konsumentens kön, 

ålder, inkomstklass, sysselsättning och utbildning. För att på bästa sätt få svar på detta väljer 

vi att göra en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa metodteorin utgår från den 

positivistiska vetenskapsteorin och är inriktad på frågeställningen hur man mäter olika 

företeelser och sambandet mellan dem.
47

 Vi kommer att använda statistiska metoder för att 

analysera en mängd data och tyda samband och förhoppningsvis kan dessa resultat 

generaliseras, vilket är vårt mål med studien. Syftet med vår undersökning, att få fram ett 

mönster genom att kartlägga attityd till och användandet av kreditkort anser vi stämma in på 

den positivistiska kunskapssynen.  

 

Författarna är dock medvetna om att människors attityd och beteende är mänskliga företeelser 

och det är den hermeneutiska läran för hur tolkning av människors beteende som ska 

användas för att nå vetenskaplig kunskap om den sociala världen. Vi vill därför inte stämpla 

vår studie som strikt positivistisk eller hermeneutisk, utan anser att studien är av positivistisk 

natur, men att vi lever i en hermeneutisk värld. 

 

 

 

 

                                                 
42

 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 33-34. 
43

 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vis 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 39. 
44

 Lundahl och Skärvad, 43. 
45

 Ibid, s 41 
46

 Bryman, Alan, och Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 26. 
47

 Lundahl och Skärvad, 44. 
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2.3 Övergripande angreppssätt 

 

Med angreppssätt menas det sätt forskaren väljer att möta den empiriska verkligheten, dvs. 

den del av verkligheten som blir föremål för studien.
48

 Med ett deduktivt angreppssätt utgår 

undersökaren ifrån vad han redan vet inom det område som han ska undersöka för att sedan 

härleda eller deducera en eller flera hypoteser som sedan underkastar en empirisk 

granskning.
49

 Ett annat angreppssätt är det induktiva, som enligt Johansson Lindfors hör 

samman med den subjektiva verklighetsuppfattningen.
50

 Vid det induktiva angreppssättet 

utgår man från empirisk fakta och försöker dra slutsatser och förklara det givna fenomenet.
51

 

 

Vi har valt att använda oss av ett ramverk av teorier som utgångspunkt för vår datainsamling. 

Teorierna har valts med utgångspunkt av relevans för vårt ämnesområde grundat på 

problemformulering och syfte med studien. Teorier använder vi som en plattform vid 

upprättande av vår enkät vilken blir vårt verktyg för insamling av data. Resultatet av studien 

kommer sedan att analyseras och jämföras med vårt ramverk av teorier för att dra slutsatser. 

Detta angreppssätt är att likna ett deduktivt angreppssätt vilket kommer att leda till en 

deskriptiv undersökning, en undersökning som beskriver hur en situation ser ut. 

Beskrivningar syftar till att ge mer systematiska kunskaper om ett fenomens beskaffenheter 

och förklaringar till att visa på samband mellan olika fakta eller variabler.
 52

 

 

2.4 Val av perspektiv 

 

I forskarsammanhang likställs ordet perspektiv med synsätt eller utgångspunkter för 

utredningen. Perspektivet liknas vid en lins genom vilken utredaren betraktar verkligheten 

och utifrån det väljer ut de aspekter som är relevanta i samband med tolkning av 

verkligheten.
53

 

 

Vår studie har för avsikt att undersöka människors attityd och beteende till att använda 

kreditkort för privatkonsumtion varför vi finner det naturligt att utgå från dennes perspektiv. 

Resultatet av vår undersökning kommer att spegla konsumentens verklighet. 

 

En studie ur kreditgivarens perspektiv skulle innebära en helt annan vinkling. Ett exempel på 

en sådan studie skulle kunna vara att undersöka kreditgivarnas ökade utlåning och undersöka 

hur den ökade utlåningen påverkat variabler såsom säkerheter, förluster och risker i 

förhållande till utlåning. 

 

 

 

                                                 
48

 Johansson Lindfors, 54. 
49

 Bryman och Bell, 23 
50

 Johansson Lindfors, 55. 
51

 Lundahl och Skärvad, 40. 
52

 Ibid., 202. 
53

 Ibid., 62 
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2.5 Val av metod 

 

Metod är ett hjälpmedel för att på ett systematiskt sätt undersöka den verklighet vi lever i 

med syfte att ge nya kunskaper. Metod är mer än bara undersökningstekniker, det är en lära 

om hur att på ett systematiskt sätt samlar in, organiserar bearbetar, analyserar och tolkar 

sociala fakta så att resultatet av undersökningen sedan är kontrollerbar för andra.
54

 Inom 

samhällsvetenskapen finns två grundläggande forskningsstrategier. Den kvantitativa och den 

kvalitativa metoden. 

 

Vi har valt att för vår undersökning ha en kvantitativ forskningsansats vilket innebär att 

forskaren gör en deduktiv prövning av dess teorier och har positivismen som 

naturvetenskaplig modell. All forskning kan och bör dessutom enligt denna metod vara 

objektiv. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data. 
55

 Vi ämnar analysera utfallet av vår empiriska undersökning med hjälp av statistiska 

metoder och anser därför det vara mest tillämpbart att ha en kvantitativ utgångspunkt för vår 

studie. En kvalitativ undersökning har primärt ett förstående syfte.
56

 Den lägger tyngden på 

generering av teorier samt på hur individer förstår och tolkar sin sociala verklighet.
57

 Med en 

kvalitativ forskningsansats hade vi gjort en djupgående undersökning på ett fåtal 

respondenter för att undersöka deras inställning och beteende till kreditkortsanvändande för 

privatkonsumtion. Författarna anser att det skulle behövas en sådan mängd data för att få en 

veteskaplig grund till en sådan undersökning, att det inte skulle vara tidsmässigt motiverbart 

eller genomförbart. 

 

2.6 Sekundärkälla 

  

Sekundärdata är det material som redan samlats in av andra och för andra ändamål än den 

aktuella studien. Det är väsentligt för validiteten och reliabiliteten att sekundärdata är 

inhämtad från en relevant källa, exempelvis en databas för det aktuella ämnet.
58

 Vi har, under 

uppsatsarbetes gång sökt och även funnit en mängd litteratur i ämnet. Den största källan till 

litteratur har för oss varit Umeås Universitetsbibliotek där vi funnit böcker, vetenskapliga 

artiklar, och rapporter. I vårt sökande efter sekundära källor började vi att öppna databasen 

för företagsekonomi där vi hittade referensdatabasen Business Source Premier. Där hittade vi 

ett antal relevanta vetenskapliga artiklar i ämnet. När vi sökte vetenskapliga artiklar i 

databasen började vi med att söka efter granskade artiklar (Peer Reviewed) för att på så vis 

säkerställa kvaliteten av artiklarna. Vi använde oss av en rad sökord varav några var Credit 

Card, Credit Card Behavior, Credit Card Attitude och Credit Card Debt. Valda 

vetenskapliga artiklar analyserades och värderades därefter utifrån vår problemformulering 

och syfte för att säkerhetsställa användbarheten till vår studie. Dessa vetenskapliga artiklar 

har till stor del legat till grund för vidare litteratur vi funnit i ämnet eftersom vi använt oss av 

dessa artiklars referenslistor. För att sedan lokalisera denna litteratur har vi använt oss av 

sökmotorn ALBUM på universitetsbibliotekets hemsida. Vi har strävat efter att skapa en  

                                                 
54

 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. (Lund. Studentlitteratur, 1992), 13. 
55

 Bryman och Bell, 40. 
56

 Holme och Solvang, 14. 
57

 Bryman och Bell, 40. 
58

 Befring, Edvard. Forskningsmetodik och statistik. (Lund: Studentlitteratur, 1994), 65. 
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vetenskaplig tyngd i vårt teoretiska ramverk vilket vi anser oss ha gjort. Vi har även sökt 

böcker på medicinska institutets bibliotek samt stadsbiblioteket eftersom det varit svårt att 

finna böcker på universitetsbiblioteket, detta på grund av att böcker som varit relevanta för 

vår studie varit utlånade. Den statistik och även några artiklar vi presenterat i uppsatsen är 

inhämtat från Internet. Vi anser att tillgången på sekundära källor varit begränsad och då 

speciellt på grund av den höga utlåningen och brist på tidigare studier i ämnet.  

 

2.6.1 Källkritik till sekundära källor 

 

Bengt Gustavsson menar att det i huvudsak finns tre krav som skall tillämpas inom klassisk 

källkritik. Samtidskravet är det första kravet som skall beaktas, vilket innebär att ”en 

iakttagelse som görs i en berättelse bör ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt”
 59

. Det 

andra kravet är att undersöka om det finns tendenser till att författaren har försökt att 

förvränga innehållet för egen vinning skull. Det tredje kravet är att undersöka huruvida det 

finns en beroendefaktor från en annan källa, det så kallade beroendekritiska kravet.
60

 Vi anser  

oss ha uppfyllt samtidskravet till viss del, eftersom merparten av våra teoretiska källor inte är 

tidsbundna i den bemärkelsen att de bygger på gammal vetenskap som oss veterligen inte har 

förändrats. Dessa teoretiska källor har, som vi tidigare nämnt, behandlats och refererats till i 

aktuella vetenskapliga artiklar. Eftersom vår kunskap i ämnet attityd och beteende är 

förhållandevis begränsat, anser vi det vara svårt för oss att avgöra om tendenser finns till att 

författaren försökt förvränga innehållet för egen vinning samt att avgöra beroendefaktor. 

 

Vi har hela tiden försökt söka efter ursprungskällan för att minimera det beroendekritiska 

kravet. Detta har i de flesta fall varit svårt eftersom utlåningsfrekvensen på Umeås 

universitetsbibliotek under denna period varit hög. De ursprungskällor vi hittat har varit svåra 

att förstå och därför har merparten av vårt teoretiska ramverk inhämtats från 

andrahandskällor. Det är viktigt att använda sig av relevanta teorier för den studie som 

författarna ämnar göra. Vi har sökt efter tidigare studier inom vårt valda ämnesområde men 

inte funnit några, vilket vi anser begränsats oss något i vårt teoretiska ramverk. Efter 

omständigheterna anser vi dock att vi funnit och använt oss av lämliga och relevanta teorier 

vilka har möjliggjort det att för vår studie uppfylla syftet samt att ge svar till vår 

problemformulering. 

 

Det finns en svensk lag (SFS 1992:889, senast ändrad SFS 1998:434) om vad officiell 

statistik är, hur den ska framställas och finnas tillgänglig. Officiell statistik får inte vara 

uppdragsfinansierad utan skall finansieras genom statliga anslag för att säkerhetsställa ett 

oberoende.
61

 Detta undantar inte läsarens ansvar att förhålla sig kritisk till officiell statistik 

som trots allt har en beställare som har rätten att till viss del styra frågeställning och 

utformning.
62

 Vi har valt att presentera aktuell statistik över kreditmarknaden för läsaren skall 

få en insyn i bakgrunden till vårt ämnesval samt för att göra läsaren uppmärksam på 

utvecklingen av kreditmarknaden under den senaste tiden. 

                                                 
59

 Gustavsson, 85. 
60
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 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. (Lund: 
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3. Kreditkort

 

I detta avsnitt vill vi tydliggöra begreppet kreditkort samt presentera vår benämning av 

kreditkort. 

 

3.1 Introduktion 

 

Genom att förklara begreppet kreditkort hoppas vi kunna ge en förenklad bild och en bredare 

förståelse för vad detta betalinstrument är, hur samt varför det används. Sujit Chakravorti 

menar att anledningen till kreditkortens popularitet och det ökade användandet beror på att 

fler affärer accepterar kreditkort samt att fler personer bär med sig dem
63

.   

 

3.2 Definition 

 

Kreditkort används som ett betalinstrument och är en källa till kredit
64

, vilket innebär att 

inköp kan göras med lånade pengar. Många menar att kreditkort erbjuder unika fördelar till 

både konsumenter, affärer och de som utfärdar korten, det vill säga banker och kreditkorts 

företag
65

. Peter Johnsson har i sin bok Bankkort och andra kort för gränslösa betalningar, 

använt ordet betal- och kreditkort för att definiera olika betalningsinstrument. Skillnaden 

mellan dessa två instrument är marginell och vi har därför valt att sammanfatta dessa två 

begrepp till att kalla det kreditkort. Kreditkort är framtaget för att individen skall konsumera 

och sedan få en faktura på beloppet efter avtalad tid. Kreditkorten möjliggör köp på kredit 

upp till en avtalad kreditkortslimit. Korten utförs oftast i olika varianter som silver-, guld- och 

platina vilket ger konsumenten olika kreditlimiter och olika villkor som bonuspoäng, 

försäkringar, andra förmåner med mera. Kreditkort kan även vara kopplat till en affärskedja 

och fungerar då som en form av avbetalning vid köp av exempelvis TV, tvättmaskiner och 

hushållskapitalvaror.
66

 Kreditkortsutställare skapar intäkter från avgifter som tas ifrån affärer 

som erbjuder kreditkortsbetalning samt räntor och avgifter från användare av kreditkorten. 

Kreditkort är det dyraste betalinstrumentet att acceptera
67

. 

 

Kreditkort kan delas upp i två grupper, där den första gruppen av kreditkort kallas öppna 

nätverk. Exempel på öppna nätverksföretag är Mastercard och VISA som är de två största 

aktörerna på marknaden. Dessa företag erbjuder ett nätverk för användning av kreditkort till 

exempelvis banker som kan agera kreditgivare till konsumenter som i sin tur tar betalt för 

dessa tjänster. Den andra gruppen är ägande nätverk som exempelvis American express och  

 

 

                                                 
63

 Chakravorti, Sujit, and, T, To. “A Theory of Credit Cards.” International Journal of Industrial Organization, 

Vol. 25 (2007): 584 
64

 Jinkook, Lee, and K, Kwon. “Consumers Use of Credit Cards: Store Credit Card Usage as an Alternative 

Payment and Financing Medium.” The Journal of Consumer Affairs, Vol. 6 (2002): 241. 
65

 Ibid., 241.  
66

 Johnsson, 16-17. 
67

 Chakravorti and To, “A Theory of Credit Cards,” 584. 
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Discover. Dessa företag skapar krediter, tar betalt för tjänsten och tillhandahåller samtidigt ett 

eget nätverk för användning av kreditkorten.
68

   

 

3.3 Kreditkortsattribut 

 

Kreditkort har både för och nackdelar, vilket kommer att påverka huruvida konsumenten 

använder sitt kreditkort i olika situationer.  

 

3.3.1 Fördelar med kreditkort 

 

Kreditkort skapar ett säkert, tillförlitligt och bekvämt sätt att betala
69

. Konsumtionen kan 

spridas ut över perioder då tillgång på pengar är begränsad vilket ger konsumenten en större 

frihet och skapar dessutom ur ett makroekonomiskt synsätt positiva effekter. Handeln tjänar 

på försäljning till icke likvida konsumenter som utan möjlighet att handla på kredit inte skulle 

ha möjlighet att utföra sina inköp,
70

 vilket gynnar tillväxten och trycker tillbaks inflationen
71

.  

 

Det finns två typer av kreditkortsanvändare. Först har vi de konsumenter som anser det enkelt 

att betala med kreditkort och sedan betalar räkningen när den kommer, så kallade 

”convenience users”. Den andra typen av konsument är de som använder kreditkorten för att 

finansiera sin konsumtion och väljer att betala ränta på sin skuld, så kallade ”Revolvers”. 

Kreditkort har skapat ett förenklat sätt att låna pengar i jämförelse med det traditionella lånet 

hos en bank eller finansinstitut vilket besparar konsumenter tid. Enkelheten att skaffa sig 

kredit gör att många konsumenter föredrar att betala höga räntor på sin använda kredit istället 

för att ansöka om ett lån.
72

 

 

Många kreditkortsföretag skapar incitament till ökad och utbredd användning av sina 

kreditkort. Dessa belöningar kan vara service i olika former, utökade garantier, bonus 

kopplade till användningsfrekvensen av kreditkortet och låg-pris garanti för att marknadsföra 

användande av kreditkort.
73

 Dessa premier skapar fördelar mot andra betalningsinstrument.  

Dagens samhälle erbjuder en stor marknad via Internet vilket har skapat ytterligare 

användningsområden för kreditkorten i förhållande till andra betalningsinstrument. Kortköp 

på Internet har utvecklats till att bli den mest använda betalformen vilket är en effekt av att 

kortköp är den mest effektiva globala betalningssättet vi har
74

.   
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70
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71
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3.3.2 Kostnader med kreditkort 

 

Kostnaderna med kreditkort kan ses ur två olika perspektiv. Först, ur ett konsumentperspektiv 

där räntor och avgifter tas ut för användning av kreditkort. De mest väsentliga kostnader för 

kreditkort är A) Försenade betalningar B) Konsumtion som resulterat i ett överskridande av 

kredit begränsningen C) Avgift för betalning D) Transaktion i utländsk valuta E) 

Medlemsavgift F) Avgift för uttag
75

. Stephen Brobeck menar i sin artikel, Consumers 

Attitudes Towards Credit Cards, att ”Today consumers pay several billion dollars directly in 

credit card interests and fees”
 76

 för den service kreditkorten ger.  Vi vill även beskriva 

kostnader ur ett samhällsperspektiv där kostnaden för att tillhandahålla och distribuera 

kreditkortstjänsten diskuteras. Kreditkort kräver en mycket kostsam infrastruktur med den 

teknik som krävs för att skapa ett säkert betalningssystem.
77

 I sin artikel, A theory of credit 

cards, menar Chakravorti att”credit cards are the most expensive payment instrument to 

accept.”
78

 De som betalar för systemet är de affärer som erbjuder tjänsten till sina kunder att 

betala med betalkort. Normalt betalar affärerna en viss procent av priset på varan till 

leverantören av betalkortsystemet
79

. 
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77
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4. Teori

 

I det här avsnittet introduceras läsaren i valda teorier för vår studie med bakgrund till vår 

frågeställning. Teorierna ger tillsammans ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för vår 

empiriska analys. Avsnittet avslutas med en presentation av en tidigare studie som utförts 

inom ämnet.

 

4.1 Livscykelhypotesen 

 

Den allmänna uppfattningen om konsumtion och sparande är att båda är till fullo baserade på 

en människas inkomst. Den förmodligen mest refererade konsumtionsmodellen utvecklades 

på 1950-talet av Franco Modigliani, som fick nobelpriset i ekonomi 1985, och kallas för 

livscykelhypotesen. Livscykelhypotesen har sin utgångspunkt i att individen är framsynt och 

under sin livstid strävar efter att 

utjämna sin konsumtion. Modellen 

bygger på att individen konsumerar 

utifrån värdet på sina reala tillgångar, 

sina aktuella inkomster och framtida 

inkomster. Är konsumtionen högre 

än den aktuella inkomsten lånar 

individen till mellanskillnaden. Om 

den aktuella konsumtionen istället är 

lägre än inkomsten så sparar 

individen mellanskillnaden.
80

 

Modellen utgår från antagandet att 

individen väljer att maximera sin 

nytta av sina totala tillgångar under 

ett livsperspektiv, genom att optimalt 

fördela dem mellan nuvarande och framtida konsumtion. Följaktligen identifierar individen 

sina totala inkomster och tillgångar under sin livstid till skillnad från en budget som är 

begränsad till aktuell inkomst.
81

  

 

Teorin kan tyckas komplex och inte verklighetsanknuten, men ett tydligt exempel på att vi 

lever efter detta fenomen är belåning av studier och fastigheter. Ett beslut om att ta ett 

studielån görs utifrån att avbetalning av lånet kan ske med framtida inkomster. Även belåning 

av en fastighet är beroende av framtida inkomster för betalning av räntor och amorteringar, 

även om det dessutom finns en chans att värdet stiger på fastigheten under nyttjandetiden. 

Detta synsätt är likställt användning av kreditkort. Som vi uppmärksammat i tidigare studier 

har yngre människor en mer positiv attityd till att handla på kreditkort i förhållande till den  

 

 

 

                                                 
80
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81
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äldre generationen
82

. Därför anser vi att livscykelhypotesen kommer att förklara vissa delar 

och på så vis hjälpa oss i vår frågeställning.  

 

4.2 Attityder och attitydförändringar  

 

Vår diskussion kommer att föras med utgångspunkt från människors inställning och attityd 

till kreditkort men vår studie kommer även att göras ur ett förändringsperspektiv med 

bakgrund till den ökade skuldbördan hos svenska folket. För att ge läsaren en bild över 

begreppet attityd och attitydförändring kommer vi därför nedan att redogöra för dessa. 

 

4.2.1 Attityd 

 

Studier av attityd är en väsentlig del inom socialpsykologin och inom dess forskning används 

tre olika komponenter för attitydbegreppet.   

 

1. En tanke- eller kunskapskomponent som handlar om de föreställningar och 

idéer som vi har om ett speciellt objekt, situation eller individ. 

2. En känslokomponent som avser vilka känslor vi hyser mot objektet i fråga. 

3. En handlingskomponent som syftar på vår benägenhet att handla på ett 

visst sätt i förhållande till den aktuella situationen eller personen.
83

  

 

Dessa tre komponenter kan med enkelhet kopplas till vår studie. Låt oss exemplifiera detta 

genom följande attitydsituation: En konsument känner till sina räntor som är kopplade till sitt 

kreditkort
84

, lönen är förbrukad och konsumenten hittar en oemotståndlig tröja som leder till 

ett köp. Personen i fråga gör ett köp på sitt kreditkort med vetskap om en skyhög ränta som 

följd. Kontentan i det här exemplet blir att tröjans slutpris blir dyrare än den skulle ha varit 

om personen köpt den för intjänade pengar. Attityden här ovan bygger på en föreställning om 

att personen har kunskapskomponenten (räntesatsen), känslokomponenten (vill ha tröjan) och 

handlingskomponenten (kreditkortsköpet). Genom att lägga samman de tre ovan nämnda 

komponenter för attitydbegreppet kan en tolkning av personens attityd till kreditkort göras. 

Angelöw och Jonsson menar dock att attityder genom mer information och ny kunskap kan 

förändras.
85

  

 

Angelöw och Jonsson menar vidare att attityder infriar olika ändamål, såsom förståelse, 

behovstillfredsställelse, försvar av självkänsla och ett behov av att uttrycka sina 

värderingar.
86
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1. Attityder hjälper oss att förstå världen och händelser omkring oss. Våra 

attityder ger oss en grund för hur vi ska tolka vardagliga händelser. 

2. Attityder bidrar till att tillfredställa våra behov, att nå våra mål. Våra 

värderingar har ofta formats genom tidigare erfarenheter, då vi lärt oss 

vilka företeelser som belönas och ger uppskattning respektive vilka som 

bestraffas. Dessa attityder hjälper oss därför att uppnå mål som ger 

belöningar och att undvika straff. 

3. Attityders tredje funktion är att försvara vår självkänsla, att stärka vårt 

självförtroende och försvara oss mot kritik. 

4. En fjärde funktion är att uttrycka våra värderingar, tala om för omvärlden 

vilken person vi är, vad vi gillar och ogillar.
87

  

 

4.2.2 Attitydförändring 

 

Aristoteles förde ett resonemang 400 år före Kristus om tre viktiga omständigheter som 

skapade attitydförändringar, nämligen källan (sändaren), publiken (mottagaren) och 

budskapet (kommunikationen). Utifrån dessa omständigheter har nya teorier utvecklats vilka 

har kommit fram till att ytterligare en faktor bör adderas till de redan tre befintliga och det är 

det sociala sammanhang som kommunikationen äger rum i.
88

 För att applicera dessa tre 

omständigheter i vår studie skulle källan representeras av kreditkortsföretaget, publiken av 

konsumenten och budskapet av reklamen. 

 

4.3 Skillnader mellan attityd och beteende 

 

I detta avsnitt beskrivs förhållandet mellan attityd och beteende utifrån användande av 

kreditkort. Vad en person säger i förhållande hur personen handlar kan vara två helt olika 

saker
89

. Det har framkommit att människors attityd till kreditkort inte alltid speglar deras 

användning
90

. Många anser sig själva klara av att sköta och nyttja ett kreditkort medan 

attityden och tilltron till andra människors beteende att nyttja ett kreditkort ifrågasätts
91

.  

 

Angelöw & Jonsson menar att det finns många olika aspekter till varför människors attityd 

inte alltid avspeglar sig i deras beteende och några orsaker till detta kan vara: 

 

 Den aktuella situationen kan medföra att vårt beteende inte avspeglar våra 

attityder. 

 Beteende bestämt av många olika attityder. 

 Den aktuella attityden har inte blivit bedömd eller undersökt tillräckligt, så 

individens aktuella attityd går stick i säv mot vad individen egentligen 

tycker. 
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 Attityder och beteende har inte undersökts samtidigt, vilket innebär att 

förändringar kan uppstå, som i sin tur leder till en skillnad mellan attityd 

och beteende. 

 Attityder och beteende behöver undersökas på samma nivå. 

Attityder behöver inte förutsäga beteendet, eftersom ens attityd inte 

baserar sig på egna tidigare erfarenheter. Attityder som grundar sig på 

tidigare beteenden är mer relevanta för det framtida beteendet jämfört med 

om man inte har några tidigare erfarenheter att falla tillbaka på.
92

 

 

4.3.1 Män och kvinnor 

 

Angelöw & Jonsson menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor på ett biologiskt 

stadium för hur vi tänker, agerar och känner, men att det främst beror på ett ”komplicerat 

samspel mellan individen och omgivningen”. Han menar att om det bara skulle bero på 

biologiska faktorer skulle varje kön ha ungefär samma värderingar och beteende, oavsett 

kultur, tidsålder och samhälle, vilket de inte har.
93

 

 

4.4 Kognitiv dissonansteori 

 

Det finns även en teori som heter kognitiv dissonans som tar sin utgångspunkt i den kognitiva 

teorin. Den är framtagen av Leon Festinger som beskriver antagandet om att människor hela 

tiden försöker att anpassa attityd och beteende så att de överensstämmer med varandra. Inför 

sig själva och andra människor. Kognitiv dissonans menar Leon Festinger uppstår när två 

åsikter står i konflikt med varandra. Han menar även att detta medför obehag för parterna och 

därför vill de reducera denna disharmoni. Detta betyder att vi försöker hålla oss borta från 

attityder, tankar och situationer som innebär ett tillstånd av disharmoni. Utifrån denna teori ses 

inte individer som rationella varelser utan en rationaliserande varelser vilket innebär att 

individen inte är så intresserad av att göra rätt utan snarare helst vill tro att han eller hon gör 

rätt. Detta ger oss motiv till att använda oss av ett ”dissonansreducerande beteende”.
94

 Leon 

Festinger säger att ”there is the same consistency between what a person knows or believes and 

what he does”.
95

 En tolkning och överföring av denna teori till vår frågeställning skulle vara att 

om en person har en positiv syn på kreditkort kommer denne troligtvis att vara en 

kreditkortsanvändare, och tvärt om, en människa som innehar ett kreditkort kommer att ha en 

positiv attityd till kreditkort. 

 

Det finns dock situationer där individer ibland gör saker som inte stämmer överens med deras 

åsikt, kunskap och tro. Enligt Leon Festinger uppstår dissonans i två situationer
96

. 
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1. Ny information eller nu kunskap ges till individen vilket skapar en 

dissonans mellan vad denne tidigare visste. Detta uppstår eftersom 

personen i fråga inte har kontroll över vilken information som kommer att 

presenteras for honom. 

2. När en åsikt eller ståndpunkt skall ändras eller ett beslut skall tas skapas 

dissonans. Denna situation uppstår utifrån den första situationen då ny 

information eller kunskap har kommit individen till känna.
97

  

 

Individen kommer att försöka reducera den dissonans som uppstår utifrån dessa två 

situationer. Festinger menar att individen kan komma att ändra sitt beteende eller sin åsikt 

med den nya informationen.
98

   

 

För att applicera dessa situationer på vår frågeställning kan vi se den nya informationen som 

exempelvis ett erbjudande för att skaffa kreditkort. Erbjudandet kan vara ett kostnadsfritt år 

med kreditkortet
99

. Individen har en generell uppfattning om att kreditkort är dåligt och 

kontantköp är bra. Ny information presenteras för individen. Mot tidigare vetskap/åsikt om 

att kreditkort är dåligt skapas en dissonans, där individen får någonting ”gratis” av 

kreditkortsföretaget. Individens beteende kan komma att ändras med den nya vetskapen om 

de fördelar den får och personen skaffar sig ett kreditkort. Individen kan även stå fast vid sin 

tidigare uppfattning och intala sig själv att kreditkort fortfarande är dåligt trots den nya 

informationen.   

 

4.5 Utbytesteorin 

 

Teorin belyser alla de ekonomiska fördelar en konsument som nyttjar ett kreditkort får och 

hur denne reagerar på detta. Utbytesteorin bygger på ett ekonomiskt synsätt. Den antar att 

människor vill få ut så mycket som möjligt av en relation till en så låg kostnad som 

möjligt
100

. ”… Individen gör rationella val bland tillgängliga alternativ för att maximera sina 

belöningar”.
101

 George Homans är den främste företrädaren för denna teori och har utvecklat 

följande teser: 

 

 Individen engagerar sig i aktioner som är belönande. 

 När en handling följs av en belöning ökar sannolikheten för att den skall 

återupprepas. 

 Värdet av belöningen ökar ju mer individen har förvägrats och ej uppnått 

den och minskar ju mer individen mättats med den. 

 När en individ misslyckats att uppnå en förväntad belöning blir denne 

frustrerad och arg, medan en person som uppnår en oförväntad belöning 

blir glad och lycklig. 
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 Ju mer en individ värderar en belöning för en viss handling, desto mer 

sannolikt är det att han utför handlingen.
102

 

 

För att göra en återkoppling till teorin om attityd och beteende som vi tidigare fört så finns en 

rad olika åtgärder att vidta om individen känner obalans i George Homans teser. Enligt 

Angelöw & Jonsson finns följande alternativ till ett ändrat beteende: 

 

 Att reducera sina insatser och engagemang. 

 Försöka att öka sina belöningar. 

 Försöka att även öka andras belöningar. 

 Att överge relationen.
103

  

 

Konsumenten kan reducera sitt användande av kreditkortet om det visar sig att belöningen 

minskar eller helt uteblir. Konsumenten kan även agera tvärtemot tidigare resonemang och 

försöka öka sin belöning genom att använda sitt kreditkort mer. Konsumenten kan även 

försöka påverka andra konsumenter som nyttjar samma kreditkort för att tillsammans påverka 

kreditkortsföretaget. Konsumenten kan även säga upp sitt kreditkort och byta leverantör av 

kreditkort. Dock kan det vara svårt om konsumenten satt sig i en beroendesituation genom att 

nyttja sin kredit och därmed ha en skuld gentemot kreditkortsföretaget och inte får låna hos 

något annat företag.  

 

Vad gäller attityd så finns även sätt att agera på obalans i George Homans teser:    

 

 Reducera insatserna attitydmässigt 

 Öka belöningarna attitydmässigt 

 Lovorda kreditföretagens insatser. 

 Reducera kreditkortsföretagens belöningar.
104

 

 

När det kommer till attityd kan konsumenten intala sig att han faktiskt inte använder sitt 

kreditkort så mycket om belöningarna tas bort eller reduceras. Konsumenten kan även intala 

sig själv att han faktiskt visst får väldigt bra belöningar. Han kan därmed tala väldigt gott om 

kreditkortsföretaget till andra men samtidigt intala sig själv att han inte använder sitt 

kreditkort så mycket, vilket gör att han inte får så mycket belöningar. 

 

Denna teori härstammar utifrån den sociala inlärningsteorin
105

 som utgår ifrån två 

psykologiska teorier som heter kognitiv teori
106

 och behavioristiska inlärningsteorin
107

 som 

förklarar hur människor agerar i förhållande hur de tänker, respektive hur människor agerar 

utifrån yttre påverkan och omständigheter. Den sociala inlärningsteorin har hämtat delar från 

båda dessa teorier och beskriver vad människor lär sig av att studerar andra människors 

beteenden och hur de styrs av sociala konsekvenser och händelser.
108
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4.6 Självkontroll  

 

Det har visat sig i tidigare studier att konsumenter har generellt sett en mer negativ attityd 

mot kreditkortsköp som gjorts av andra än dem själva. Deras uppfattning om egna 

kreditkortsköp upplevs oftast mer positivt. Det kan härledas till den kognitiva dissonansteorin 

som beskriver likställd attityd och beteende hos människor. Den generella uppfattningen om 

kreditkort har enligt en studie över tid blivit mer negativ men i motsats till detta påstående så 

ökar användningen
109

.  

Problem med självkontroll uppstår vid köp när man skiljer på konsumtion och betalning, det 

vill säga när fördelarna med det man köpt kommer före själva räkningen. Det är precis vad 

som sker vi köp och betalning med kreditkort. Det har visat sig att där det finns möjlighet att 

betala med kreditkort skapas en större sannolikhet att konsumenter kommer att handla och är 

även beredd att betala mer för produkten än om det inte funnits möjlighet att betala på kredit. 

Giuseppe Bertola menar i sin bok The economics of consumer credit, att ”imposing self-

control is possible, if costly, and there is ample anecdotal evidence on precommitment and 

self-rationing strategies” som ett exempel beskriver författaren en konsument som lägger sitt 

kreditkort i en behållare med vatten och sedan lägger behållaren i frysen, bara för att undvika 

impulsköp med kreditkort.
110

  

 

4.7 Revolvers eller convenience users 

 

Kreditkort kan för konsumenter nyttjas ur två hänseenden: som ett finansiellt medel eller som 

ett betalmedel. Människor som använder sig av ett kreditkort kan därmed beroende på hur de 

brukar kortet delas in i två kategorier; revolvers och convenience users. Revolvers är de 

personer som använder kreditkortet för att finansiera sin konsumtion, d.v.s. nyttjar sin 

kreditmöjlighet och väljer att betala ränta på sina skulder. Convenience users är de personer 

som använder sitt kreditkort som ett betalmedel och betalar hela fakturan när den kommer 

och nyttjar därmed inte sin beviljade kredit och belastas därför inte med en räntekostnad. 
111

 

 

4.8 En studie om attityd till kreditkortsanvändning 

 

En studie som utfördes sommaren 2001 i USA studerade just människors generella och 

specifika attityd, kreditkortsskulder samt kreditkortsanvändning. Studien genomfördes på 

4305 hushåll i Amerika. Som beroende variabel på kreditanvändning, användes den totala 

skuldsumman på alla avbetalningslån och kreditkortsskulder familjerna hade. Dessa variabler 

ställdes sedan mot oberoende faktorer som demografi, ekonomi och attityd. Till demografiska 

faktorer räknades ålder, hushållsstorlek, utbildning, civilstånd, etnicitet och samhällsklass. 

Ekonomiska faktorer beskrev ägande av sitt hem, total inkomst för hushållet och totala 

tillgångar i hushållet. Attityden studerades utifrån två olika synsätt, generell attityd och 

specifik attityd till att använda kredit. Den generella attityden undersöktes genom att ställa  
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frågan: ”Do you think it is a good idea or a bad idea for people to buy things on the 

installment plan?”. Det fanns tre svarsalternativ, 1) “good idea”, 2) “good in some way and 

bad in others” och 3) “bad idea”. Svaren delades in i tre kategorier, 1) Positiv 2) neutral och 

3) negativ. Den specifika attityden undersöktes genom att ställa fem dikotomiska frågor hur 

de ställde sig till att låna pengar för konsumtion av 1) semesterresor 2) levnadskostnader 3) 

Smycken (lyxprodukter) 4) bilköp och 5) utbildningskostnader.  Svaren användes för att 

skapa ett attitydindex där skalan 0 till 5 användes (Ju högre siffra desto mer positiv till 

användning av kredit).
112

  

 

Forskarna har kommit fram till följande, det fanns en jämn fördelning kring den generella 

attityden till kredit. En tredjedel var positiv till den generella frågeställningen medan 33 % 

var neutrala och resterande var negativt inställda. De familjer som hade en positiv attityd till 

konsumtion på kredit var unga, ogifta med ett arbete i ledande befattning. Det framkom också 

att hushåll som hyrde sin bostad och hade färre likvida tillgångar var mer positivt inställda till 

att använda kredit. När forskarna diskuterar den specifika attityden till krediter framkommer 

att hushåll med yngre, välutbildade personer i en högre befattning har en mer positiv syn på 

krediter. Det visade sig även att stora hushåll visade en större positiv attityd till flera specifika 

köp på kredit. Inkomst var positivt korrelerad med specifik attityd till skillnad från likvida 

tillgångar som var negativt korrelerade. Det visar på att hushåll med högre inkomster 

och/eller färre likvida tillgångar använder kredit till ett större antal specifika ändamål. 

Forskarna undersökte även kreditkortsskulder i förhållande till de oberoende faktorerna. De 

kom fram till att hushåll som var gifta, hade ledande positioner, hög utbildning, ett större 

hushåll, med lägre lön och en positiv specifik attityd till konsumtion på kredit hade en större 

benägenhet att ha kreditkortsskulder.
113

  

 

Forskarna lyfter även fram några begränsningar till sin studie som är viktiga nämna. De 

menar att orsaksförhållandet mellan attityd och beteende är osäkert. Attityd är generellt 

ansedd som en förutsägare till beteende och det är möjligt att beteende kan förutsäga en 

attityd under vissa omständigheter. Författarna till studien menar att ”although a more 

favorable attitude toward using credit can lead to a higher like hood of using credit, a higher 

like hood of using credit may also induce a more favorable attitude toward using credit.” 

Forskarna nämner även kreditkortsskuldernas relation till kreditkortsanvändning som en 

begränsning och menar att i framtiden kanske det kommer att finnas andra sätt att mäta 

kreditkortsanvändning.
114

   

 

4.9 Författarnas syn på teorin 

 

Utifrån det teoretiska ramverk vi presenterat i detta kapitel har vi för avsikt att testa en rad 

empiriska samband som vi anser skall hjälpa oss i vår analys av frågeställningen. Innan vi 

kommer att göra det skall läsaren få en sammanfattning och en kritisk granskning av de 

teorier vi valt.  
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4.9.1 Livscykelhypotesen 

 

Denna hypotes tar sin utgångspunkt i att individen är framsynt och under sin livstid strävar 

efter att utjämna sin konsumtion. Modellen bygger på att individen konsumerar utifrån värdet 

på sina reala tillgångar, sina aktuella inkomster men även sina framtida inkomster. All den 

forskning och de studier vi undersökt visar på att det är den yngre generationen som har mest 

positiv attityd till kreditkort och att det avspeglas även i deras beteende
115

. Vi anser att teorin 

inte tar hänsyn till de fördelar och den nytta som konsumtionen idag ger, i förhållande till 

konsumtionen i framtiden. Låt säga att en högskoleutbildning inte gav några direkta fördelar i 

form av högre lön, högre status etc. eller att ett husköp inte hade skapat några personliga 

fördelar. Hade då individen valt att konsumera idag och spridit ut sin konsumtion om det inte 

hade skapat fördelar för individen? Detta kritiska synsätt är hämtat från utbytesteorin där 

författaren menar att människan gör rationella val bland tillgängliga alternativ för att 

maximera sina belöningar. Vi har för avsikt att undersöka hur förhållandet ålder, inkomst och 

förväntad inkomst är relaterat till användande av kreditkort. 

 

4.9.2 Attityder och attitydförändringar 

 

Denna teori förklarar vad en attityd är och vad en attityd beskriver. Den förklarar även en 

förändring och hur förändringen kan uppstå. Vi anser att teorin om attitydförändringar är 

högst relevant för vår problemformulering men att teorin i ett bredare perspektiv kan 

upplevas innehållsfattig och abstrakt. Vi hade gärna sett en utveckling av teorin där det mer 

ingående beskrivs vilka orsaker som skapar attitydförändringen och inte bara vilka 

omständigheter som skapar dessa förändringar. Attitydförändring i ett samhälle är en viktig 

pelare i förståelsen till varför kreditkortsskulderna har ökat, vilket har bevisats i den statistik 

vi tidigare presenterat. Vi anser det vara högst relevant att undersöka hur människors attityd 

till kreditkort ser ut. Därför kommer vi att konstruera ett attitydindex för att undersöka hur 

människors specifika attityd till kreditkort ser ut. Vi kommer även att undersöka den 

generella attityden till kreditkort. Vi anser att detta kommer att ge oss en uppfattning om hur 

människor upplever sin egen och andras attityd gällande konsumtion med kreditkort.    

 

4.9.3 Skillnader mellan attityd och beteende 

 

Teorin redogör för en mängd olika orsaker till att en människas attityd inte överrensstämmer 

med dess beteende, men menar att attityder som grundar sig på tidigare erfarenheter är de 

mest relevanta för en människas attityd. Dessutom finns ett genusperspektiv där attityd och 

beteende skiljer sig mellan män och kvinnor. Vi ämnar undersöka skillnaden mellan män och 

kvinnors beteende gällande kreditkort eftersom det finns många olika omständigheter som 

gjort att män och kvinnors attityd och beteende skiljer sig åt. Vi kommer även att öka 

förståelsen genom att undersöka om den egna specifika attityden och den generella attityden 

är positivt korrelerad med det egna beteendet. 
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4.9.4 Kognitiv dissonansteori 

 

Teorin beskriver ett synsätt att individen försöker att anpassa attityd och beteende så att de 

hela tiden överensstämmer med varandra för att reducera en disharmoni som annars uppstår. 

Vi menar att den skiljer sig med den tidigare nämnda teorin om attityder och beteende som 

säger att attityd och beteende kan vara två skilda saker. Vi ämnar studera om en attityd har en 

positiv korrelation med individens beteende och se om teorin stämmer med verkligheten.  Vi 

menar även att informationen som ges till dagens konsumenter i forma av reklam och andra 

informationskällor kan påverka individens attityd och val av betalmedel.  

 

4.9.5 Utbytesteorin 

 

Utbytesteorin beskriver ett ekonomiskt synsätt där människan vill få ut så mycket som 

möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Vi menar att teorin är väldigt smal och inte helt 

stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Om vi studerar teorin om självkontroll och 

inriktar oss på konsumenten, ser vi hur individen troligtvis bortser från ekonomiska kostnader 

och belöningar individens konsumtion ger i form av exempelvis bonus, och istället fokuserar 

på själva köpet. Alltså åsidosätts utbytesteorins elementära grund att individen strävar efter 

att få ut så mycket till en så låg kostnad som möjligt. Vår tanke är att se om människan är så 

rationell i den bemärkelsen att han konsumerar på kreditkort pga. de fördelar han kan 

tillskansa sig genom bonussystem som finns kopplat till kreditkortet. Motivet till detta är att 

analysera om ett beteende kan styras av ekonomiska fördelar. 

 

4.9.6 Självkontroll  

 

Om det finns möjlighet att betala med kreditkort så ökar chanserna till att ett köp kommer att 

ske i förhållande till om det inte funnits möjlighet att betala med kreditkort. Författarna till 

teorin menar även att problemen uppstår när man skiljer på konsumtion och betalning. Vi 

menar att teorin har brister i form av den inte förklarar hur det förhåller sig på det vis den 

beskriver, men tror att möjligheten finns att enkelheten och brist på självkontroll skapar 

tillfället för konsumtion precis som Chakravorti beskriver i sin artikel
116

. Vi kommer att 

undersöka om möjlighet att betala med kreditkort skapar ett ökat användande och om det har 

något samband med impulsköp på kreditkort.  

 

4.9.7 Revolvers eller convenience users 

 

I denna teori har vi definierat olika personers kreditkortsbeteende. Vi har för avsikt att 

redovisa hur många som faktiskt betalar sina kreditkortsräkningar och inte dragit på sig 

kreditkortsskulder och hur många som inte betalt sina kreditkortsräkningar och därmed har 

eller har haft kreditkortsskulder. Därefter kommer vi att klassa in dessa personer i begreppen 

Revolvers och Convenience users.  
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4.9.8 En studie om attityd till kreditkortsanvändning 

 

Undersökningen tar mycket av sin utgångspunk i de teorier vi valt att använda oss utav och 

därför anser vi att den tillför ett resultat som vidgar läsarens förståelse i ämnet. Vi har även 

valt att använda oss utav delar i denna studie för att på bästa sätt ge svar till vår 

problemformulering. Vi kommer att skapa ett generellt attitydindex där våra respondenter 

kommer att ställa sig antingen positiv, neutral eller negativ till att människor gör köp på 

kreditkort. Vi kommer även att skapa ett specifikt attitydindex där respondenterna kommer 

att få ställa sig antingen positiva, neutrala eller negativa till fem specifika inköp på kreditkort, 

som vi sedan kommer att sammanställa till ett specifikt attitydindex. Vi har inte för avsikt att 

analysera vårt resultat med denna studie eftersom det inte var vårt syfte med vår studie.  
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5. Empirisk metod

 

 Detta avsnitt ger läsaren insikt i de val vi gjort avseende vår datainsamling vad gäller 

population och vår enkät samt hur vi gått tillväga vid bearbetning och analys av vårt 

empiriska material. 

 

5.1 Val av metod 

 

Syftet med vår undersökning är att i Umeå kartlägga människors användande av kreditkort 

och deras attityd till att använda kreditkort för privatkonsumtion.  Det är en bred studie där vi 

som undersökare har en observativ roll att utifrån erhållet resultat analysera, tolka och få fram 

det representativa för Umeås region. För att genomföra denna undersökning har vi som 

tidigare nämnt i vårt metodval valt att angripa problemet genom en kvantitativ 

forskningsmetod. Från en kvantitativ utgångspunkt har vi valt att göra en enkätstudie vars 

insamlade data vi ämnar, med hjälp av statistiska metoder, analysera för att tyda samband 

som sedan går att statistiskt generaliseras. Detta ger en tvärsnittsinformation om vilka 

uppfattningar och förhållningssätt människorna i Umeå har till vårt problem
117

.Nackdelen 

med den kvantitativa metoden är att vi inte kan få en helhetsbild av respondenterna. Vi 

kommer inte att kunna få en förståelse till varför de har en viss inställning eller varför de 

handlar på kredit alternativt inte handlar på kredit, vilken vi hade erhållit vid en kvalitativ 

ansats som genom en djupare studie ger en ökad förståelse för den enskildes livssituation.
118

 

 

5.2 Metod för datainsamling 

 

Till vår datainsamling valde vi mellan olika undersökningsmetoder såsom personliga 

intervjuer, telefonintervjuer, postenkät och att personligen lämna ut en enkät. Personliga 

intervjuer ansåg vi inte genomförbara med tanke på den tid och de resurser det skulle 

innebära. Telefonintervju hade varit genomförbart men uteslöts efter en beräkning av 

kostnaden för en sådan typ av undersökning. Även postenkät hade varit genomförbar, men 

föll bort delvis på grund av kostnadsfrågan, men även på grund av att vi befarade ett stort 

externt bortfall och en låg svarsfrekvens vid en sådan metod. För att öka chanserna till en 

högre svarsfrekvens valde vi därför att upprätta en enkät och personligen lämna ut enkäten. 

Vi ville dessutom göra något extra för våra respondenter och vi beslutade därför att som 

incitament bjuda alla respondenterna på kaffe och kaka. Vi valde en öppen plats i centrala 

Umeå där många människor passerar med bakgrund till att vår målpopulation var Umeås 

befolkning. Den exakta platsen bestämdes av Umeå Kommun genom att vi kontaktade dem 

för att informera om våra planer på att ställa upp ett bord för att dela ut en frågeenkät och 

bjuda på kaffe och kaka. Vi blev hänvisade till att stå på gågatan utanför Ticket resebyrå.  
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5.3 Population och urval 

 

Målpopulationen till vår undersökning är Umeå kommuns befolkning, vilka är behöriga att 

inneha kreditkort, dvs. alla från 18 år och uppåt
119

. Utifrån denna population måste vi göra ett 

urval. Vi har valt att generalisera resultatet av vår datainsamling och därmed måste vårt urval 

vara representativt för Umeås innevånare
120

. Eftersom vi inte har tillgång till uppgifter som 

skulle göra det möjligt för oss att nå vår målpopulation, och på så sett ge alla i 

målpopulationen chansen att vara föremål för det slumpmässiga urvalet, har vi valt att 

använda oss av ett tillfällighetsurval
121

. Vår undersökning kommer att genomföras genom att 

vi delar ut vår enkät på en offentlig plats där många människor rör sig. För detta har vi valt en 

dag, fredagen den 2 maj, då många människor är lediga från sina arbeten. Valet är med 

utgångspunkt på våra knappa resurser och vi är medvetna om att vårt urval inte blir 

fullständigt representativt. 

 

Valet av urvalsstrategi skapar generaliseringsproblem vilket Johansson Lindfors förklarar 

som en effekt av att totalundersökningar sällan är praktiskt genomförbara
122

. För att öka 

generaliserbarheten i vårt urval kommer vi att utföra ett kvoturval som är den typen av urval 

som ger lite mer säker koppling mellan stickprovet och populationen. Kvoturvalet innebär att 

storleken på respektive andel av informationsenheterna som ska ha vissa egenskaper bestäms 

i förväg. Stickprov dras sedan utifrån detta.
123

 I vår undersökning är informationsenheterna 

fördelningen mellan män och kvinnor samt inbördes åldersfördelning inom givna 

åldersintervall. Bryman & Bell liknar detta vid ett stratifierat urval. En stratifierad 

urvalsteknik innebär att populationen stratifieras utifrån ett på förhand givet kriterium, i olika 

strata eller skikt
124

. 

 

Ju större urvalet är desto större sannolikhet att urvalet representerar populationen. Det finns 

dock en tumregel som säger att förhållandet mellan urvalets storlek och populationen saknar 

betydelse när urvalet understiger 10 % av den totala populationen.
125

 Rolf Ejvegård anser i 

sin bok Vetenskaplig metod, det inte vara meningsfullt att bearbeta statistiskt där under 40 

respondenter tillfrågats.
126

 Undersökningar behäftade med mätfel ger kraftiga utslag i framför 

allt urval med mindre än 100 enheter, menar Halvorsen (1992).
127

 Med utgångspunkt på 

dessa författares rekommendationer beslutar vi att för vår studie genomföra 200 

observationer.  
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5.4 Enkäten 

 

Eftersom vår studie skall göras i ett kvantitativt sammanhang, dvs. den ska lämnas till många 

respondenter och vi vill kunna dra slutsatser genom att jämföra och mäta respondenternas 

svar, har vi valt att standardisera enkäten. Till vår enkät som består av 29 frågor valde vi att 

använda oss av fasta svarsalternativ, vilket enligt Lundahl och Skärvad (1999)  är en metod 

som uppnår god strukturering.
128

  Enkäten är indelad i tre avsnitt: Personlig information, 

Användning av kreditkort och Attityd till kreditkort. Vi har i vår studie både använt oss av 

den strukturerade och den fria intervjun. Den tredje och sista delen som avser att undersöka 

respondenternas attityd till kreditkort är av karaktären fri intervju vilken kännetecknas av att 

få fram respondenters åsikter och värdering. Övrig del av enkäten, den personliga 

informationen om respondenternas användande av kreditkort liknas mer vid en strukturerad 

intervju, vilken kännetecknas av att vara informationsinriktad.
129

 

 

Enkätfrågorna har utformats utifrån vår problemformulering samt vårt teoretiska ramverk för 

att uppfylla vårt syfte som går ut på att undersöka respondenternas attityd till kreditkort och 

beteende vad gäller kreditkortsanvändning vid privatkonsumtion. Övervägande delen, 

framförallt de som rör attityd, av enkätsvaren har delats in i en femsiffrig Lickert-skala, vilket 

är den skala vi valt att använda oss av då det är en känd skala som ofta används vid just 

attitydundersökningar.
130

 I vår analys har vi slagit samman de som svarat instämmer helt med 

de som svarat instämmer delvis. På samma sätt har vi behandlat de som svarat instämmer inte 

och instämmer inte alls. I vår analys har vi på frågan om årsinkomst valt att benämna de som 

tjänar upp till 140 000 kr som låginkomsttagare, de som tjänar mellan 140 000 kr till 340 000 

kr som medelinkomsttagare och de som tjänar över 340 000 kr som höginkomsttagare. 

Respondenter med grundskola eller grundskola och gymnasium benämner vi som 

lågutbildade och de med kvalificerad yrkesutbildning eller motsvarande och de som har 

universitet/högskoleutbildning eller högre benämner vi som högutbildade. För att möjliggöra 

en analys av de respondenter som aktivt använder sitt kort ställde vi en fråga om deras 

användning under den senaste månaden. De som någon gång använt sig att sitt kreditkort 

under senaste månaden benämner vi som aktiva användare i vår analys.  

 

För att kvalitetssäkra vår enkät utförde vi först en pilotstudie på fyra testrespondenter vilka vi 

ombad att komma med synpunkter huruvida frågorna var förståliga och gick att svara på. 

Dessutom ville vi testa hur lång tid det tog att svara på enkäten. Vi fick konstruktiv kritik från 

testrespondenterna vilket ledde till att vi justerade två frågeställningar. 

 

5.5 Enkätens bortfall och svarsfrekvens 

 

När en person i urvalet väljer att inte delta i den avsedda undersökningen talar man om 

externt bortfall.
131

 Vi frågade ungefär 340 personer innan vi fick 200 ifyllda enkäter. Det 

betyder att vårt externa bortfall uppgick till 140 personer vilket motsvarar 41 %. Vårt externa  
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bortfall avser människor som vi tillfrågade om de kunde tänka sig att svara på en enkät men 

som avböjde. Vår uppfattning är att majoriteten av dessa tillfrågade avböjde på grund av att 

de inte hade tid eller helt enkelt inte hade intresse av att ställa upp. Detta grundar vi på att vi 

konfronterade dem i farten medans de gående var på väg någonstans. Vidare vill vi poängtera 

att dessa personer aldrig tittade på enkäten eller fick en uppfattning av enkätens ämne. Internt 

bortfall uppkommer vid avsaknad av svar på enstaka frågor bland dem som svarat på övriga 

frågor i en enkät.
132

 Vid vår registrering av data i statistikprogrammet SPSS kontrollerades 

bortfall i form av uteblivna svar. 10 enkäter, det vill säga 5 % av totalt 200 enkäter var 

ofullständigt ifyllda varför vi valde att inte ta med dem i vårt datamaterial. Vi fann att två 

personer inte besvarat fråga 7, om de har eller haft kreditkort. Dessa respondenter hade i 

övrigt fyllt i blanketten korrekt och de hade enligt anvisningen i enkäten gått från fråga 7 till 

fråga 19, vilket avsåg alla som inte har eller haft kreditkort. Vi jämförde dessa respondenters 

svar med personer med samma värden och fann att svaret med all sannolikhet borde varit Nej 

varför vi för dessa personer gjorde denna korrigering, en s.k. imputaion.
133

 Vidare fann vi att 

fem personer missat att hoppa över fråga 11, en person missat att hoppa över fråga 14 samt 

två personer missat att hoppa över frågorna 27 - 29. Dessa frågor borde inte besvarats av 

dessa respondenter och svaren är därför ovidkommande för studien och ströks därför.
134

 I 

övrigt har vi bortfall på 1-2 personer på ett fåtal frågor och i dessa fall har vi endast 

analyserat de svar som vi erhållit. 

 

5.6 Fördelning på män, kvinnor och ålder 

 

Som nämnts tidigare är målpopulationen för vår studie Umeå kommuns befolkning från 18 år 

och uppåt. För att erhålla information om fördelningen av Umeås befolkning besökte vi 

Umeå kommuns hemsida Umea.se där vi fann statisktik och en kontaktperson. För att få 

fördelningen över män och kvinnor samt inom vissa givna åldersintervall kontaktade vi 

personen som stod som ansvarig för statistiken och vi erhöll fördelning över Umeå kommuns 

befolkning enligt nedan. 
135

 

 

 

Ålder 18-35   36-45   46-55   56-65   66-   totalt totalt 

                          

Män 14 856 22% 5 078 8% 4 385 7% 4 148 6% 3 920 6% 32 387 49% 

                          

Kvinnor 14 135 21% 4 965 7% 4 622 7% 4 445 7% 5 769 9% 33 936 51% 

                          

Tot 28 991 44% 10 043 15% 9 007 14% 8 593 13% 9 689 15% 66 323 100% 
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För att uppnå generaliserbarhet i vårt urval var vår ambition att erhålla svar utifrån 

ovanstående fördelningsprocent för varje skikt.
136

 Vid undersökningstillfället hade vi därför 

med oss denna fördelningsstatistik som vi eftersträvade att uppnå. Att få en exakt fördelning 

visade sig inte vara en lätt uppgift och vi lyckades inte att få svar utifrån ovanstående 

fördelning vilket gör att resultatet av vår studie inte går att generalisera utifrån dessa skikt.  

Däremot så lyckades vi uppnå fördelningen mellan män, 49 %, respektive kvinnor, 51 % 

varför denna variabel går att generalisera för Umeås befolkning. Vår undersöknings 

fördelning på respektive skikt ser ut enligt nedan: 

 

Ålder 18-35   36-45   46-55   56-65   66-   totalt totalt 

                          

Män 55 28% 13 7% 18 9% 4 2% 5 3% 95 49% 

                          

Kvinnor 50 26% 19 10% 13 7% 7 4% 7 4% 96 51% 

                          

Tot 105 55% 32 17% 31 16% 11 6% 12 6% 191 100% 
 

5.7 Databearbetning 

 

I detta avsnitt kommer vi att förena vår datainsamling, genom databearbetningen med vår 

analys. Därför är kodningen av vårt material en mycket viktig del i denna process.
137

   För att 

på ett enkelt sätt föra in information i ett dataprogram krävs att alla svar kodas med en 

siffra
138

. Därefter kodas även de svarsalternativ som används i frågan
139

, exempelvis ”Har 

eller har du haft kreditkort?” där alternativen ”Ja” och ”Nej” fanns tillgängliga. Frågan 

kodades efter vilken plats den hade i enkäten och svaren kodades med 1 för ”Ja” och 2 för 

”Nej”. Eftersom vi har för avsikt att undersöka människors attityd har vi även inkluderat ett 

svarsalternativ ”Vet ej” i några frågor. Variabelbortfall då personer har glömt eller hoppat 

över att svara har tilldelats en nolla i vår databearbetning, ett nummer som inte finns som ett 

svarsalternativ.
140

 Eftersom vårt syfte är att undersöka människors beteende, attityd och hur 

dessa påverkar varandra har vi valt att använda oss av frekvenstabeller, contingencytabeller 

(korstabeller), spearmans rho, Phi och Cramérs V för att beskriva och hitta samband mellan 

våra variabler. Vi har delat upp våra frågor i tre kategorier som består av ordinal-, nominal- 

och diktonoma variabler och därför kommit fram till att vi bara kommer att använda oss av 

s.k. kvalitativa variabler
141

. Vid val av analysmetod har vi använt oss av ett schema som ger 

förslag till val av användningsmetod beroende på vilka variabler som skall undersökas mot 

varandra
142

.  
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Till att börja med så sammanställdes alla våra svar i respektive fråga i frekvenstabeller som 

beskriver antalet personer som svarat på frågan, hur de har svarat, vilket bortfall frågan haft 

angivet i procent
143

. Anledningen till att vi valde att skapa frekvenstabeller till varje fråga är 

för att den går att tillämpa på samtliga kategorier av variabler och den visar tydligt vilket svar 

vi fick på vår ställda fråga
144

. Därefter så skapades ett diagram till varje fråga för att ge 

läsaren en beskrivande bild över vilka svar vi fick. Vi valde även att beskriva alla variabler i 

samma typ av diagram för att kunna jämföra dessa med varandra.  

 

Vi har även valt att presentera vissa variabler i korstabeller eller s.k. contingencytabeller där 

vi kan studera relationen mellan två variabler. Denna typ av tabell är anpassad för att mäta 

ordinalvariabler med nominala och diktonoma variabler och vise versa
145

 men går även att 

användas på övriga variabler
146

.  Spermans rho har i de flesta fall varit den modell vi valt att 

använda oss av för att söka samband mellan våra variabler eftersom modellen är ett 

ordinalskalemått. Den beräknar värdet till antingen positivt eller negativt och har en varians 

mellan 0 och +/- 1.
147

 Antar modellen en låg korrelation kommer värdet att vara nära 0 och 

om modellen ser en perfekt korrelation mellan variablerna kommer värdet vara 1, d.v.s. 

perfekt samband råder
148

. Denna analys kallas bivariat analys och används på två variabler 

för att söka samband
149

. Exempel på ett samband vi undersökt är om att ha ett kreditkort har 

något samband med inkomst eller ålder. Det visade sig att det fanns ett signifikant samband 

mellan dessa variabler. Dock kan eller kommer vi inte uttala oss huruvida dessa har påverkat 

varandra. 

 

Vi har även valt att använda oss av två modeller som heter Cramérs V och Phi och kallas för 

nominalskalemått.
150

 Cramérs V används då ett samband skall skattas mellan två 

nominalvariabler och ger bara en indikation på hur starkt ett samband är, inte åt vilket håll 

sambandet går
151

. Därför är det fördelaktigt att även skapa ett continingencytabell i samband 

med Cramérs V
152

. Phi-koefficienten används då två diktonoma variabler skall analyseras
153

. 

Phi antar en siffra mellan 0 till1 för att visa på korrelationen mellan de två variablerna
154

. Ett 

exempel är män och kvinnors förhållningssätt till användning av kreditkort. Dessa variabler 

är båda diktonoma och visar i vårt test att män har en något starkare tendens att inneha ett 

kreditkort i förhållande till kvinnor. Sambandet kan uttryckas som relativt vagt (0,345). 
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5.8 Analysens metod 

 

I empirin presenterar vi alla svar i diagram och procentsatser för att ge läsaren en överskådlig 

bild av hur utfallet i vår enkätundersökning blev. Vi har även bifogat alla frekvenstabeller till 

samtliga frågor i bilaga 2 för att på så sätt ge läsaren en möjlighet att skaffa sig en detaljerad 

bild över utfallet. Därefter följer vår analysdel där vi ingående studerar våra variabler mot 

varandra med hjälp av korstabeller, Spearmans Rho, Cramérs V och Phi. Vi har försökt, på 

ett pedagogiskt och strukturerat sätt analysera samtliga utfall utifrån varje enskild teori, i 

samma ordningsföljd som vår uppställning i teoriavsnittet. Vi har använt oss av samma 

analysmaterial för analys av attityd mot beteende och analys av kognitiv dissonans.  

 

Utfallen av våra sambandsanalyser presenteras i diagram och procentsatser för att ge läsaren 

en överskådlig bild av utfallen. Vi bifogar samtliga utfall i korstabeller och sambandsanalyser 

i bilaga 3 för att ge läsaren möjlighet att studera våra utfall på detaljnivå. Vår analys ligger till 

grund för våra slutsatser.  

 

5.9 Primär data 

 

Primärdata beskrivs som registrering, datainsamling eller inhämtande av information. Detta 

verkställs genom tre olika strategier: observationer, intervjuer eller enkäter.
 155

 Vi har valt att 

insamla våra primärdata via enkäter vilket skapar underlaget för vår analys till vår 

undersökning. 

 

5.9.1 Kritik av primära källor 

 

I en forskares uppgift ingår att ställa sig kritisk till det data som ligger som underlag för 

studien, att ifrågasätta dess trovärdighet, användbarhet och pålitlighet.
156

 Källan till våra 

primärdata är våra respondenter vilka svarade på frågor om sin egen inställning och sitt eget 

beteende. Med anledning av att vi bjöd våra respondenter på kaffe och kaka finns en risk att 

respondenterna inte var fullständigt motiverade att ge ett sanningsenligt svar och att fokus 

istället låg på den belöning som de visste att de skulle få för sin insats. Vi är medvetna om att 

delar av våra frågeställningar i enkäten kan uppfattas vara känsliga och i hög grad av 

personlig karaktär varför vi var noga med att lämna respondenterna i fred under tiden de 

besvarade frågorna i enkäten. Vi informerade även alla om innehållet i enkäten samt vårt 

syfte med studien vilket dessutom framgick av det försättsblad vi upprättat till vår enkät. På 

försättsbladet framgick även att vi avsåg att behandla deras svar konfidentiellt. Ett större 

urval hade varit gynnsamt för att ge en mer sanningsenlig bild av populationens attityd till 

och användning av kreditkort för privatkonsumtion.  
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6. Empiri

 

I detta kapitel redovisas det empiriska datamaterial som erhölls vid vår enkätundersökning. 

Vi presenterar först varje fråga för sig i den ordning de var ställda i enkäten med en 

redogörelse för resultatet av respektive fråga. Enkäten är indelad i tre avsnitt: Personlig 

information: fråga 1-7, Användning av kreditkort: fråga 8-18 och Attityd till kreditkort: fråga 

19-29. All data grundar sig på 190 st. respondenter. Tabeller över detta redovisat material 

finner ni i bilaga 2. 

 
 

1. Är du man eller kvinna? 

Syftet med denna fråga är att 

undersöka skillnader mellan könen vad 

gäller attityd till och användande av 

kreditkort. 

I undersökningen deltog 49 % män och 

51 % kvinnor. 

 

2. Ålder 

Respondenterna delades genom denna 

fråga in i åldersgrupper för att se 

skillnader i attityd och beteende mellan 

grupperna.  

55 % av respondenterna representerar 

åldersgruppen 18-35, 17 % 

åldersgruppen 36-45, 16 % 

åldersgruppen 46-55 och 6 % 

åldersgruppen 66 och äldre. 

 

 

3. Sysselsättning 

Respondenterna ombads ange syssel-

sättning för att vi ville studera om 

attityd och beteende skiljer sig mellan 

studerande, arbetssökande, arbetande 

och pensionärer.  

27 % av respondenterna var studenter, 

5 % arbetssökande, 58 % arbetande 

och 10 % pensionärer. 
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4. Årsinkomst i kronor 

Genom att erhålla data om 

respondenternas årsinkomst ges vi 

möjlighet att göra jämförelser om 

attityd och beteende skiljer sig 

beroende på inkomst. 

Av respondenterna hade 38 % en 

inkomst på 0-140 tkr, 23 % 140-240 

tkr, 27 % 240-340 tkr och 12 % över 

340 tkr. 

 

5. Förväntad framtida 

inkomstutveckling 

Denna fråga ställdes för att testa 

livscykelhypotesen vilken anger ett 

samband mellan kreditutnyttjande och 

framtida förväntade inkomster. 

76 % av respondenterna tror att deras 

framtida inkomst kommer att öka, 10 

% tror att den kommer att vara 

konstant och 14 % att den kommer att 

minska. 

 

6. Utbildningsnivå 

Frågans syfte är att se om 

sysselsättning har ett samband med 

attityd till och beteende av kreditkort. 

7 % av respondenternas utbildning var 

grundskola, 28 % hade grundskola och 

gymnasium, 14 % kvalificerad 

yrkesutbildning eller motsvarande och 

52 % hade 

universitet/högskoleutbildning eller 

högre. 

 

7. Har du eller har du haft 

kreditkort? 

Denna fråga ställdes för att få 

information om hur många av våra 

respondenter som har eller har haft 

kreditkort. 

51 % svarade Ja och 49 % svarade Nej. 

De som svarat Ja kallar vi hädanefter 

för kreditkortsanvändare. 
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8. Hur har du använt dig av ditt 

kreditkort under den senaste 

månaden? 

Denna fråga har syftet att fånga in hur 

många av de som har kreditkort som 

aktivt använder sig av det, för att sedan 

kunna följa upp dessa personers attityd 

och inställning till kreditkort. 

Av de som har kreditkort, 96 st., är det 

29 % som inte använt sitt kort under 

senaste månaden. Resterande, 68 st, 

anser vi vara frekventa användare. 

 

9. Jag betalar alltid HELA 

fakturan på mitt kreditkort när 

den kommer. 

Denna fråga syftar till att kategorisera 

kreditkortsanvändare som antingen 

”Revolvers” eller ”Convenient users” . 

74 % av kreditkortsanvändarna är 

convenient users, 18 % är revolvers 

och 8 % vet inte om de betalar hela 

fakturan. 

 

10. Har du eller har du någon gång 

haft kreditkortsskuld? 

Frågan ställdes för att erhålla 

information om hur många av de som 

har eller haft kreditkort (96 st.) som 

någon gång nyttjat sin kredit och 

därmed haft en skuld. 

33 % svarade att de har eller har haft 

kreditkortsskuld och 67 % svarade Nej 

på frågan.  

 

11. Hur har du betalat av din 

kreditkortsskuld? 

Med denna fråga ville vi följa upp hur 

de som har/haft kreditkortsskuld (32 

st.) betalat av den.  

Majoriteten, 81 % betalar med sin lön, 

9 % med sparade pengar och 9 % har 

tagit banklån för att betala av sin 

kreditkortsskuld. 
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12. Känner du till villkoren för ditt 

kreditkort? 

Syftet med frågan är att använda 

svaren som en kunskapskomponent vid 

studie av beteende. 

66 % av de som har/har haft kreditkort 

känner till sina villkor, 44 % gör det 

inte. 

 

 

 

13. Vad har du köpt med kreditkort? 

Genom denna fråga får vi vad 

kreditkortsanvändarna har handlat med 

sitt kreditkort. 

2 % har köpt bil, 14 % möbler, 11 % 

semesterresa, 16 % kapitalvaror, 26 % 

konsumtionsvaror och 31 % annat. 

 

 

 

14. Finns ett bonussystem kopplat 

till ditt kreditkort? 

Frågan har bl. a. syftet att följa upp om 

de som har/haft kreditkort (96 st.) vet 

om det har ett bonussystem kopplat till 

sitt kreditkort. 

29 % har ett bonussystem, 38 % har det 

inte och 32 % vet inte om det har ett 

bonussystem kopplat till sitt kreditkort. 

 

 

 

15. Ökar bonussystemet din 

användning av kreditkort? 

Frågan möjliggör en 

beteendeuppföljning av de som har ett 

bonussystem (28 st.). 

57 % anser att bonussystemet ökar 

deras användning av sitt kreditkort, 18 

% vet ej och 25 % instämmer inte i 

påståendet. 
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16. Skulle ditt 

kreditkortsanvändande vara 

mindre om du inte hade ett 

bonussystem kopplat till ditt 

kreditkort? 

Denna fråga ställdes för att testa 

validiteten i fråga 15.  

25 % instämde, 39 % var osäkra och 36 

% instämde inte. 

 

 

17. Det har hänt att jag gjort 

impulsköp med mitt kreditkort! 

Frågans syfte är att fånga in ett 

beteende hos de som har/haft kreditkort 

(96 st.). 

35 % har gjort impulsköp, 6 % vet inte 

och 59 % har inte gjort impulsköp med 

sitt kreditkort. 

 

 

18. Finns det inköp som du gjort, 

som du skulle ha avstått om inte 

möjligheten fanns att betala med 

kreditkort? 

Frågans syfte är att fånga in ett 

beteende hos de som har/haft kreditkort 

(96 st.). 

42 % instämde, 19 % var osäkra och 39 

% instämde inte. 

 

 

19. Vad är din generella inställning 

till att människor handlar på 

kredit? 

Syftet med frågan är att studera 

respondenternas generella attityd. 

12 % har en generell positiv attityd, 43 

% är neutrala och 45 % har en negativ 

generell attityd. 
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20. Vad är din inställning till att 

använda kredit för att köpa bil? 

Frågan är ställd för att identifiera 

respondenternas specifika attityd till 

vissa inköp. 

22 % var positiva, 36 % neutrala och 

52 % var negativa till att köpa bil på 

kredit. 

 

 

21. Vad är din inställning till att 

använda kredit för att köpa 

lyxprodukter? 

Frågan är ställd för att få 

respondenternas specifika attityd till 

vissa inköp. 

7 % var positiva, 18 % neutrala och 75 

% var negativa till att köpa 

lyxprodukter på kredit. 

 

 

22. Vad är din inställning till att 

använda kredit för att köpa 

semesterresor? 

Frågan är ställd för att få 

respondenternas specifika attityd till 

vissa inköp. 

14 % var positiva, 23 % neutrala och 

63 % var negativa till att köpa 

semesterresor på kredit. 

 

 

23. Vad är din inställning till att 

använda kredit för att köpa 

kapitalvaror? 

Frågan är ställd för att få 

respondenternas specifika attityd till 

vissa inköp. 

26 % var positiva, 30 % neutrala och 

44 % var negativa till att köpa 

kapitalvaror på kredit. 
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24. Vad är din inställning till att 

använda kredit för att köpa 

konsumtionsvaror? 

Frågan är ställd för att få 

respondenternas specifika attityd till 

vissa inköp. 

18 % var positiva, 22 % neutrala och 

60 % var negativa till att köpa 

konsumtionsvaror på kredit. 

 

 

25. Har du blivit påverkad av 

reklam och erbjudanden från 

kreditkortsinstituten? 

Frågans syfte är att fånga in ett 

beteende hos respondenterna. 

13 % instämmer, 23 % vet inte och 44 

% anser sig inte ha blivit påverkade av 

erbjudanden från kreditkortsinstituten. 

 

 

26. Anser du att det har blivit en mer 

accepterad attityd hos människor 

till att använda kreditkort? 

Syftet med denna frågeställning är att 

kartlägga vad respondenterna anser om 

andras attityd till kreditkort. 

80 % av respondenterna svarade Ja och 

20 % svarade Nej. 

 

 

27. Tror du att detta beror på 

reklamens inverkan? 

Detta är en följdfråga för de som svarat 

Ja på fråga 26 (153 st.), för att ta reda 

på vad de tror är orsaken till en 

förändrad attityd. 

67 % tror att reklamen påverkat, 11 % 

tror inte det och 22 % vet inte. 
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28. Tror du att detta beror på att det 

blivit lättare att få kreditkort? 

Detta är en följdfråga för de som svarat 

Ja på fråga 26 (153 st.), för att ta reda 

på vad de tror är orsaken till en 

förändrad attityd. 

82 % tror att det beror på att det blivit 

lättare att få kredit, 5 % tror inte det 

och 13 % har ingen uppfattning. 

 

 

29. Tror du att detta beror på 

bonusfördelar som erbjuds med 

kreditkort? 

Detta är en följdfråga för de som svarat 

Ja på fråga 26 (153 st.), för att ta reda 

på vad de tror är orsaken till en 

förändrad attityd. 

60 % tror att bonusfördelarna har 

påverkat, 11 % tror inte det och 29 % 

vet inte. 

 

 

Fråga 20-24 Specifik attitydindex 

Detta är en sammanställning av fråga 

20-24 vilken ger ett specifikt 

attitydindex till att handla på kredit. 

17 % av respondenterna är positiva, 26 

% är neutrala och 57 % har en specifik 

negativ attityd till att handla på kredit. 
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7. Analys

 

Här presenterar vi för läsaren vår analys som vi gjort utifrån vårt empiriska material. 

Tabeller som legat till grund för vår analys finner ni i bilaga 3. 

 

7.1 Livscykelhypotesen 

 

Livscykelhypotesen tar sin utgångspunk i att individen är framsynt och under sin livstid 

strävar efter att utjämna sin konsumtion. Detta innebär att en person vid ett lånetillfälle väger 

in sin framtida inkomstutveckling i förhållande till nuläget för att i framtiden ha möjlighet att 

betala tillbaks detta lån. Vi har i första hand undersökt inkomst och förväntad 

inkomstutveckling och ställt det emot om 

huruvida dessa personer har kreditkort eller 

inte. Det visade sig att i vår undersökning är 

majoriteten, med nästan 50 %, 

medelinkomsttagare (140 000 kr - 350 000 kr), 

därefter kom låginkomsttagarna som 

motsvarades av 40 %. På frågan om de 

respondenter som har ett kreditkort tror att 

deras inkomster kommer att öka i framtiden 

svarade nästan 80 % av låginkomsttagarna att 

den skulle göra det, och det samma trodde mer 

än 75 % av medelinkomsttagarna och mer än 

73 % av höginkomsttagarna. Det visade sig 

totalt att 73 stycken kreditkortsanvändare, 

vilket motsvarar 76 % trodde att deras inkomst 

skulle öka i framtiden. När vi analyserade 

inkomstklassernas kreditkortsrepresentation i 

förhållande till varje grupp visade det sig att 

höginkomsttagarna i störst utsträckning hade 

ett kreditkort, nästan 70 % i förhållande till de 

som inte hade kreditkort. Bland 

medelinkomsttagarna hade lite mer än hälften 

ett kreditkort och sämst på att ha ett kreditkort 

var låginkomsttagarna med 40 %. Vi 

korrelerade ålder med inkomst (Spearmans) 

och det visade på ett samband mellan låg 

inkomst och låg ålder (18-35). Det visade sig 

även finnas ett samband mellan ålder (18-35) och en förväntan om ökade inkomster. Ett 

samband mellan passivt användande av kreditkort och ålder (18-35) hittades också medan 

inget samband mellan ålder och om personen har eller har haft ett kreditkort hittades. De som 

är mest benägna att ha ett kreditkort är personer mellan 36 och 55 vilket har en bred 

representation även i medel– och höginkomstgruppen. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att de som tjänar minst också är de som har störst tilltro till 

en ökad inkomst i framtiden vilket är den yngre kategorin (18 till 35) respondenter. Som vi 

har uppmärksammat här ovan är det inte dessa personer som nyttjar kreditkort vilket då gör 

att vi inte kan förklara tidigare studier som visar på att unga människor har en större 

benägenhet att handla med kreditkort.
157

 Dock kan vi applicera livscykelhypotesen på vårt 

utfall i medel– och höginkomsttagarklassen där ålderskategorin 36 till 55 är en stor del av 

populationen som har ett kreditkort och även en positiv förväntan på framtida 

inkomstökningar. 

 

7.2 Attityder och attitydförändringar 

 

Vi kommer här att analysera utfallet av vår enkätundersökning och de frågor som rör attityd 

och attitydförändringar. En attityd utgörs av en tanke– eller kunskapskomponent, en 

känslokomponent och en handlingskomponent. Därför har vi undersökt just dessa tre 

komponenter och på så vis skapat en bild över hur attityden gentemot kreditkort ser ut.  

 

Den första komponenten, tanke– eller kunskapskomponent, har vi undersökt genom att fråga 

respondenterna som har eller har haft ett kreditkort om de känner till sina villkor gällande sitt 

kreditkort. Det visade sig att de flesta, mer än 70 % av de svarande kände till sina villkor 

vilket styrkts utifrån tidigare gjorda studier
158

. Den andra komponenten, känslokomponenten 

har undersökts utifrån en generell- och en specifik attitydundersökning som respondenterna 

fick svara på.  

 

Den generella attityden undersöktes via fråga 19 där respondenterna har fått ge sitt svar på 

med en fem-gradig skala, från positiv till negativ med en neutral inställning i mitten som vi 

här kommer att ställa emot kön, ålder, sysselsättning och utbildning för att se vilka som är 

generellt mest positivt eller negativt inställd till att människor handlar på kreditkort. Vi har 

jämfört kön där vi såg att män har en generellt sett mer positiv syn på användningen av 

kreditkort än kvinnor. Det visade sig även att de grupper som hade den mest positiva 

generella synen var personer över 56 år, medan den yngre populationen mellan 18 och 35 år 

tenderade att ha den mest negativa attityden till användning av kreditkort. Detta visades i det 

korrelationstest vi gjorde med hjälp av Spearman´s rho där utslaget mellan positiv syn och 

unga personer var negativt korrelerat. När vi jämförde generell attityd med respondenternas 

sysselsättning visade det sig att pensionärerna hade den mest positiva synen följt av 

arbetssökande personerna medan studenter uppvisade den mest negativa attityden till 

kreditkort. När vi undersökte generell attityd med utbildningsgrad visade det sig att den 

positiva attityden inte skilde sig åt, medan de högutbildade stod för den mest negativa 

attityden.  

 

Den specifika attityden undersöktes genom att ställa frågor om respondenternas inställning 

till specifika inköp. Vi ställde fem frågor där de svarade på en fem-gradig skala, från positiv 

till negativ med en neutral inställning i mitten, om deras inställning till att använda kredit för 

köp av bil, lyxprodukter, semesterresor, kapitalvaror såsom möbler, hemelektronik och  

                                                 
157

 Chien and Devaney. “The Effect of Credit Attitude and Socionomic Factors on Credit Card and Installment 

Debt,” 172. 
158

 Bertola, Disney and Grant, 209-217. 
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vitvaror samt konsumtionsvaror såsom mat och kläder. Dessa specifika inköp sammanställdes 

till ett index där alla utfall slogs samman till en lista. Denna lista kommer vi här nedan att 

kalla för attitydindex. Vi har ställt kön, ålder, sysselsättning och utbildning mot vårt 

attitydindex där personens egen attityd undersöks. Det visade sig att fler personer var positiv 

inställda till köp av diverse specifika produkter jämfört med en generell inställning till att 

människor handlar med kreditkort. Män var även här mer positivt inställda till konsumtion på 

kredit i förhållande till kvinnor. När vi jämförde ålder med vårt attitydindex visade det sig att 

personer i 46 till 55 års ålder hade den mest positiva synen på kreditkortsköp. Dock visade en 

större majoritet av den yngre populationen en något mer positiv inställning i jämförelse med 

vad deras generella inställning. De mest negativa till specifika inköp på kredit var människor 

över 56 vilket var helt i motsats till den generella inställningen de hade. Arbetssökande 

uppvisade den mest positiva attityden till specifika inköp med kreditkort medan 

pensionärerna var de som var mest negativa, vilket även här var tvärt emot deras generella 

inställning. I kategorin utbildning visade det sig att nästan 7 % fler högutbildade var positivt 

inställda jämfört med de personer som var lågutbildade. Den neutrala bilden övervägde något 

för de lågutbildade medan den negativa attityden var jämnt fördelat. Mest positiv är 

respondenterna till inköp av kapitalvaror och mest negativ är respondenterna till inköp av 

lyxprodukter med kreditkort. 

 

 

 Positiv Neutral Negativ 

Inköp av bil  22 % 36 % 42 % 

Inköp av lyxprodukter 7 % 18 % 75 % 

Inköp av semesterresa 14 % 29 % 51 % 

Inköp av kapitalvaror 26 % 30 %    44 % 

Inköp av konsumtionsvaror 18 % 22 % 60 % 

 

 

Vad vi sammanfattningsvis kan säga om utfallet i denna undersökning är att den negativa 

attityden till kreditkort är det som visas tydligast. Vid jämförelse mellan generell och specifik 

attityd ser vi att fler människor har en neutral attityd i studien av den generella attityden. Vad 

som möjliggör detta är att människor har lättare att välja en positiv eller negativ sida relatera  
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till specifika produkter de kanske har köpt 

eller skulle kunna tänka sig att köpa medan 

den generella attityden mer frågar huruvida 

människor över lag ställer sig till att andra 

människor nyttjar kreditkort. Vad som mer 

kan utläsas är att äldre personer har en mer 

positiv inställning till att andra konsumerar på 

kreditkort men när det kommer till deras egen 

specifika inställning till vissa produkter ställer 

de sig negativa. Detta kan förklaras med att 

den äldre generationen (över 56 år) i högre 

utsträckning inte har ett kreditkort och att de 

inte har någon tidigare erfarenhet. Detta 

resonemang förklarar även den positiva attityd 

som uppvisas i gruppen 36 till 55 år där 

majoriteten faktiskt har ett kreditkort och kan 

relatera till egna erfarenheter. Man kan tyda 

detta som att personer försvarar helt enkelt sitt 

val av att använda respektive inte använda 

kreditkort genom att vara positiv respektive 

negativ inställd till kreditkort. (Se bilaga kap 7 

analys krosstabell) Utav de som faktiskt har 

ett kreditkort var det nästan 70 % som ställde 

sig neutrala eller positiva till att använda 

kreditkort ur ett generellt perspektiv medan 

nästan 60 % är neutrala eller positiva gällande 

specifik attityd.  

 

Den tredje komponenten, handlingskomponenten har vi valt att studera utifrån vilka som 

faktiskt har kreditkort och hur de använder sig av det. Utav de som har kreditkort är det mer 

än 70 % som aktivt använder sig av sitt kreditkort. Detta utfall styrker den attitydbild vi ovan 

har visat på, d.v.s. att de som har ett kreditkort också har en positiv attityd till att använda 

kreditkort. 

 

Vi har vidare undersökt om människor 

upplever att det blivit en mer accepterad 

attityd i samhället till att använda sig av 

kreditkort. Det visade sig att mer än 80 % av 

respondenterna ansåg att det blivit en mer 

accepterad attityd. Vi har försökt att kartlägga 

orsakerna till denna attityd och utgått ifrån att 

det har skapats en attitydförändring i samhället 

med bakgrund till den statistik vi tidigare 

presenterat, till att handla på kreditkort. 

Attitydförändringen har undersökts utifrån 

Aristoteles resonemang om vad som skapar en 

attitydförändring. Aristoteles menar att det  
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finns tre omständigheter som skapar en förändrad attityd och det är budskapet, publiken och 

källan. Budskapet representeras av reklamen vilket nästan 70 % av de tillfrågade trodde var 

en av anledningarna till dagens attityd. Detta är intressant eftersom när vi frågade om de 

själva hade blivit påverkad av reklam och erbjudanden från kreditkortsföretagen, svarade 

nästan 60 % av dem som har kreditkort att de inte blivit påverkade. Vi undersökte även hur 

människor upplevde källan, dvs. kreditkortsföretagen där mer än 80 % av de tillfrågade 

menade att en anledning till ökat kreditkortsanvändande kunde vara att det blivit enklare att 

skaffa ett kreditkort. Vi ställde även en fråga om bonussystem kan ha bidragit till en mer 

accepterad attityd vilket gav ett 60 % positivt svar. Det var dock den frågan som vi fann flest 

osäkra svar vilket kan tydas som att det var många som inte hade bonus kopplade till sitt 

kreditkort.  

 

 Sammantagen kan vi konstatera att människor upplever i stor utsträckning att det blivit en 

mer accepterad attityd att använda kreditkort där enkelheten att skaffa ett kreditkort ses som 

den största anledningen till detta, följt av reklamen och de bonussystem vissa 

kreditkortsföretag erbjuder. Vi undersökte även om utfallet på frågan om förändrad attityd 

kunde ha något att göra med antalet som hade respektive inte hade kreditkort men den siffran 

var jämt fördelad (se bilaga kap 7 analys krosstabell) och därför är det svårt att göra någon 

analys på det. Vi ställde även vårt attitydindex emot fråga 26 och det framgick att 

fördelningen även där var väldigt jämn mellan de som hade en positiv respektive negativ 

inställning. 

 

7.3 Skillnader mellan attityd och beteende 

 

Vi har tidigare i teoriavsnittet nämnt att attityden inte alltid avspeglar ett beteende vilket 

visats genom tidigare studier och vi har även nämnt ett antal orsaker till att det kan vara så 

.
159

 Vi har därför analyserat hur människors specifika– och generella attityd återspeglas i 

deras användning av kreditkort samt studerat skillnaden mellan män och kvinnor. Som 

nämnts i vår teoridel om attityd och beteende, anser människor att de själva kan sköta ett 

kreditkort men att deras tilltro till andra människors beteende att använda sig av ett kreditkort 

ifrågasätts
160

. Vi kommer även att redogöra för vad människor köpt med sitt kreditkort. 

 

 

                                                 
159

 Angelöw och Jonsson, 173. 
160

 Bertola, Disney and Grant, 226. 
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När vi studerade den specifika attityden och den generella attityden bland alla våra 

respondenter, så framkom ett signifikant samband mellan de som hade en positiv specifik 

attityd (vilket då främst var personer som själva använde kreditkort) och de som hade en 

positiv generell attityd till att människor 

använder kreditkort. Det fanns även ett 

samband mellan de som var negativt inställda 

till specifika köp på kredit (vilket då främst var 

personer utan kreditkort) och en negativ 

generell attityd till konsumtion på kreditkort. 

För att ytterligare undersöka huruvida 

beteende och attityd stämmer överens har vi 

analyserat våra respondenter som har ett 

kreditkort (96 st.) om deras attityd till 

kreditkort. Utav de som har eller har haft ett 

kreditkort uppvisar 56 % en positiv eller 

neutral inställning till specifika inköp på kredit 

medan nästan 70 % har en positiv eller neutral 

generell attityd. Detta sammantaget säger att 

respondenternas användande återspeglas i 

deras attityd till att själva använda sig av 

kreditkort till specifika inköp men också att 

deras användande återspeglas i deras generella 

attityd till kreditkort. Fördelningen mellan män 

och kvinnor som har eller har haft kreditkort är 

marginell med någon övervikt för män (53 %), 

som även har en mer positiv syn på kreditkort, 

både på en specifik och en generell nivå, vilket 

bevisas genom en tydlig korrelation mellan 

just kön och specifik– och generell attityd. Vi 

har även undersökt de aktiva 

kreditkortsanvändarna, dvs. de som någon 

gång under den senaste månaden använt sig av 

sitt kort, och tittat på hur deras beteende återspeglar deras attityd till kreditkort. När vi 

analyserade den generella attityden visade det sig att de aktiva kreditkorsanvändarna hade en 

positiv eller neutral syn som motsvarade 75 % av användarna. När vi undersökte den 

specifika attityden mot de aktiva kreditkortsanvändarna sjönk siffran något, till nästan 42 %.  

 

Som vi diskuterade i teoriavsnittet finns en viss osäkerhet mellan hur människor själva 

handskas med kreditkort och hur de ser på att andra människor använder kreditkort. Tidigare 

studier har visat på att människors inställning till sitt eget handhavande med kreditkort oftast 

är positivt medan när samma personer svarar på hur de ser på att andra människor har 

kreditkort är de negativt inställda. Vår analys har kommit fram till motsatsen. Vi ställde vårt 

specifika attitydindex mot den generella attityden och visade då på ett signifikant samband 

mellan de som har en positiv specifik attityd oftast också har en positiv generell syn på 

kreditkort. Som vi tidigare visat på i vår analys så är det oftast människor som har ett 

kreditkort som också visar på en positiv specifik attityd. Vi har då dragit slutsatsen att de 

personerna som själva har en positiv inställning till specifika inköp, har ett kreditkort och på  
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så vis har en positiv syn på sitt eget användande av kreditkort. När de personerna sedan 

ställer sig positiva i den generella attityden till att människor handlar på kredit kan det bara 

betyda att de har en positiv inställning och en tilltro till andra människors 

kreditkortsanvändande. 

 

I vår enkät bad vi respondenterna med kreditkort att kryssa i olika givna alternativ över vilka 

typ av inköp de gjort med sina kort vilket gav följande resultat: 

 

Annat 32 % Konsumtionsvaror 26 % Kapitalvaror 16 % 

Möbler 14 % Semesterresa 11 % Bil 1 % 

 

Nämnas bör att vi hade för avsikt att jämföra utfallet av denna beteendeanalys, där vi ser vad 

respondenterna handlat med sina kort, med deras attityd till att nyttja kredit för motsvarande 

inköp. Tyvärr bemästrade vi inte själva att göra denna korrelation då vissa respondenter 

inhandlat mer än ett av svarsalternativen, vilket då kräver en annan typ av tabell än de vi 

nyttjat i vår analys. Vi vände oss till statistiska enheten på Umeå Universitet men fick där 

inget behjälpligt bemötande varför den analysen tyvärr uteblev. 

 

När vi nu sammanfattar denna analys kan vi konstatera att majoriteten användare har en 

positiv specifik– och generell attityd till kreditkortsanvändning vilket då påvisar antagandet 

att respondenternas attityd oftast avspeglas i deras beteende. Vi skall dock komma ihåg att 

det var även en stor del som hade en negativ attityd till kreditkort men faktiskt hade ett 

kreditkort. Detta visas, om inte annat i den sista analysen vi gjorde där aktiva användare har 

en negativ attityd till specifika kreditkortsköp. Detta kan förklaras utifrån Angelöw & 

Jonssons teori där fem aspekter presenterades varför människors attityd inte alltid avspeglas i 

deras beteende
161

. 

 

 Den aktuella situationen kan medföra att vårt beteende inte avspeglar våra 

attityder. 

 Beteende bestämt av många olika attityder. 

 Den aktuella attityden har inte blivit bedömd eller undersökt tillräckligt, 

så individens aktuella attityd går stick i säv mot vad individen egentligen 

tycker. 

 Attityder och beteende har inte undersökts samtidigt, vilket innebär att 

förändringar kan uppstå, som i sin tur leder till en skillnad mellan attityd 

och beteende. 

 Attityder och beteende behöver undersökas på samma nivå. 

 Attityder behöver inte förutsäga beteendet, eftersom ens attityd inte 

baserar sig på egna tidigare erfarenheter. Attityder som grundar sig på 

tidigare beteenden är mer relevanta för det framtida beteendet jämfört med 

om man inte har några tidigare erfarenheter att falla tillbaka på.
162

 

 

Vi har även undersökt män och kvinnors beteende utifrån deras attityd och kommit fram till 

att män har en något mer positiv syn på kreditkortsanvändande, både ur ett generellt– och ett  
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specifikt perspektiv. Detta återspeglas även i frekvensen av kreditkortsanvändare där män är 

något mer representerade än kvinnor. Detta kan bero på biologiska faktorer, men vi anser att 

det främst har att göra med det samspel mellan individen och omgivningen som Angelöw & 

Jonsson diskuterade. Vi kommer inte att föra detta resonemang vidare, vad det kan bero på 

osv. eftersom detta inte var vårt huvudsyfte. Vi kan helt enkelt konstatera att en skillnad 

föreligger. 

 

7.4 Kognitiv dissonansteori 

 

Vi skall nu analysera resultatet utifrån den kognitiva dissonansteorin som säger att människan 

hela tiden försöker anpassa attityd och beteende så att de överensstämmer med varandra. Vår 

analys ovan har visat på att det finns ett samband mellan personers attityd och beteende vilket 

styrker denna teori, att de människor som faktiskt använder kreditkort också har en positiv 

attityd till kreditkort, och tvärt om. Det vore 

intressant att känna till huruvida dessa 

personer har svarat i förhållande med vad de 

faktiskt tycker. Som teorin beskriver kan det 

vara så att personer som har ett kreditkort 

väljer att använda sig av ett 

dissonansreducerande beteende och på så vi 

anpassa sin attityd efter sitt handlande. Detta 

kan möjligtvis förklara den stora andelen som 

svarat neutralt på våra frågor där 

flervalsalternativ har presenterats. Vi varken 

kommer eller kan analysera detta vidare utan 

vill bara visa på en medvetenhet i vår analys. Ett, som vi anser, tydligt tecken på ett 

dissonansreducerat beteende är frågeställningen om respondenten själv blivit påverkad av 

reklam (fråga 25), där bara 20 % medger att de blivit påverkade. Att ställa det utfallet mot 

frågan om vad som har skapat en mer accepterad attityd mot kreditkort och om reklam kan 

vara en bidragande orsak (fråga 28), svarar nästan 70 % Ja. Detta tolkar vi som att personerna 

utövar ett dissonansreducerande beteende för att skydda sin egen självkänsla genom att säga 

att de personligen inte blir påverkade av reklam, men att andra blir det. Vår analys av detta är 

att reklamen har en större inverkan på människor än de har uppgivit i vår fråga.  

 

7.5 Utbytesteorin 

 

Utbytesteorin bygger på hur människor reagerar på ett ekonomiskt utbyte som de kan erhålla 

genom en viss egen insats, i vårt fall användande av ett kreditkort. Teorin antar att människor 

vill få ut så mycket som möjligt av en relation till en så låg kostnad som möjligt. Som tidigare 

nämnts har många kreditkortsutgivare, för att skapa trogna och frekventa kunder, bl.a. 

bonussystem kopplade till kreditkorten baserade på kreditkortsanvändarens nyttjande av 

kortet. Ju mer kunden använder kortet desto mer bonus. För att undersöka denna teori på våra 

respondenter ställde vi frågor om de känner till om de har ett bonussystem kopplat till sitt 

kreditkort och om deras användande av kreditkort skulle vara mindre om de inte hade ett 

bonussystem.  
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Utfallet av vår studie visar att av de som har eller haft kreditkort är det knappt en tredjedel 

som känner till att de har ett bonussystem kopplat till sitt kort. Drygt en tredjedel har inte ett 

bonussystem och en tredjedel vet inte om de har ett bonussystem. Dock så kan det negativa 

utfallet i fråga 25 angående reklam och 

erbjudanden från kreditföretag förklara att 70 

% av användarna inte har något bonussystem 

kopplat till sitt kreditkort eftersom vetskapen 

om kopplade bonussystem oftast kommer från 

kreditkortsföretagen informationskanaler och 

reklamen. Kontrollerar vi samma 

frågeställning, om de känner till att de har ett 

bonussystem kopplat till sitt kort, men riktat 

till dem som aktivt använt sitt kort den senaste 

månaden, är det färre som inte känner till att 

de har ett bonussystem, (22 %). I denna 

kategori är det 37 % som har ett bonussystem 

och 41 % som vet att de inte har det. 60 % av 

de respondenter som har ett bonussystem och som använt sitt kreditkort under den senaste 

månaden anser att systemet ökar deras användning av kreditkort medan 20 % svarade nej på 

den frågan och resterande hade ingen uppfattning om hur de påverkades.  

 

Vi har även undersökt hur våra passiva användare av kreditkort ställer sig i frågan om denne 

har ett bonussystem och om det kan ha ett samband med att denne inte använder sitt kort 

aktivt. Vid ett signifikanstest mellan de som har ett bonussystem kopplat till sitt kreditkort 

och passiva användare visades ett negativt 

samband. Detta tyder på att de som inte har ett 

bonussystem kopplat till sitt kreditkort inte 

heller använder sitt kreditkort aktivt, vilket då 

styrker teorin att människor engagerar sig i 

aktiviteter som maximerar belöningar. Fråga 

16 ställdes för att kontrollera reliabiliteten i 

fråga 15. Vi gjorde en korrelationstest som 

inte visade på något samband varför vi inte 

kan nyttja dessa två frågor tillsammans. 

Anledningen till att ett samband saknas tror vi 

är p.g.a. att frågeställningen i fråga 16 var 

otydlig och vi befarar att respondenterna kan 

ha missuppfattat frågan. 

 

Sammanfattning: 

Denna analys kan kopplas till George Homans teser som säger att:  

 

 Individen engagerar sig i aktioner som är belönande. 

 När en handling följs av en belöning ökar sannolikheten för att den skall 

återupprepas. 
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 När en individ misslyckats att uppnå en förväntad belöning blir denne 

frustrerad och arg, medan en person som uppnår en oförväntad belöning 

blir glad och lycklig. 

 Ju mer en individ värderar en belöning för en viss handling, desto mer 

sannolikt är det att han utför handlingen. 
163

 

 

 Enligt Angelöw & Jonsson finns följande alternativ till ett ändrat beteende: 

 

 Att reducera sina insatser och engagemang 

 Försöka att öka sina belöningar 

 Försöka att även öka andras belöningar 

 Att överge relationen 
164

 

 

Vad gäller attityd så finns även sätt att agera på obalans: 

 Reducera insatserna attitydmässigt 

 Öka belöningarna attitydmässigt 

 Lovorda kreditföretagens insatser. 

 Reducera kreditkortsföretagens belöningar. 
165

 

 

Det vi kan ta med oss från denna analys är att människor som är aktiva användare har en 

bättre uppfattning om det finns ett bonussystem kopplat till kreditkortet i förhållande till alla 

som har ett kreditkort, vilket kan tyda på att de som ser bonussystem som belönande och av 

den anledningen nyttjar kortet mer. Vi har även kommit fram till att bland de aktiva som har 

ett bonussystem kopplat till sitt kreditkort anser merparten att det faktiskt renderar i ett ökat 

kreditkortsanvändande. Vi drar då slutsatsen att om en handling belönas ökar sannolikheten 

att den kommer att återupprepas. Dock så skall vi komma ihåg att mer än 40 % av de aktiva 

användarna ställde sig osäkra eller negativa till frågan om deras bonussystem ökade deras 

användning av kreditkortet. Detta kan tolkas som att personerna i fråga är opåverkade av sitt 

bonussystem och på så vis reducerar beteendemässigt sin konsumtion med kreditkortet. Vi 

har även kunnat tyda att det föreligger ett negativt samband mellan passiva användare och att 

ha ett bonussystem vilket innebär att passiva användare oftast inte har eller känner till att de 

har något bonussystem kopplat till sitt kreditkort. Detta visar då på att människor är 

oengagerade i saker som de själva anser inte ger någon belöning.  

 

7.6 Självkontroll 

 

Denna teori beskriver att där det finns möjlighet att betala med kreditkort skapas en större 

trolighet att personen kommer att konsumera och är även beredd att betala ett högre pris än 

om det inte funnits möjlighet att betala med kreditkort. Teorin om självkontroll beskriver att 

detta kan vara en anledning till impulsiva kreditkortsköp. Detta har vi undersökt via två 

frågor som vi ställt emot varandra. Den första frågan där vi undersöker om det finns inköp 

respondenterna gjort, som de skulle ha avstått ifrån om inte möjligheten att betala med  
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kreditkort fanns. Där visade det sig att 40 % ansåg att de faktiskt gjort inköp som de hade 

avstått ifrån om inte möjligheten att betala med kreditkort funnits och nästan 20 % var osäkra. 

På frågan om personer har gjort impulsköp på kreditkort svarade 35 % att de hade gjort 

impulsköp medan nästan 60 % svarade att de inte gjort det. När vi korrelerade dessa två 

frågor med varandra fick vi ett starkt positivt samband som visade på att de som svarat 

instämmer helt på frågan om impulsköp även svarat instämmer helt på frågan om de gjort köp 

de inte skulle ha gjort om inte möjlighet fanns att betala med kreditkort.  

        
Detta kan sammanfattningsvis förklara ett beteende; att möjligheten till att betala med 

kreditkort har ett samband med impulsköp med kreditkort vilket också indikerar att 

självkontroll vid konsumtion är något begränsad. Detta leder oss kvickt in på huruvida 

människors beteende har renderat i kreditkortsskulder och hur de faktiskt betalar sina 

kreditkortsräkningar vilket vi behandlar under nästa punkt. 

 

7.7 Convenience users vs. Revolvers 

 

I detta avsnitt analyseras hur människor använder sitt kreditkort, om de är så kallade 

”convenience users” där hela fakturan betalas när den kommer och inga räntor uppstår på köp 

som gjorts på kreditkort eller om personerna är så kallade ”revolvers” som väljer att inte 

betala sina räkningar och på så vis nyttjar kreditkortets limit över en längre period och för det 

betalar en ränta på beloppet. För att få svar på denna fråga valde vi att analysera fråga 9 och 

fråga 10 separata respektive mot varandra. Vi analyserar även de som svarat att de någon 

gång haft kreditkortsskuld, hur de betalat den 

skulden. 

 

På frågan om personerna har eller har haft 

kreditkortsskulder svarade mer än 30 % Ja, 

fördelat på 19 män (nästan 60 %) och 13 kvinnor 

(lite mer än 40 %). Analysen visade att de flesta 

av de som haft kreditkortsskuld betalt av den 

genom sin lön (82 %), sedan kom sparade pengar 

och lån (9 %) och ingen hade sålt sina tillgångar 

för att betala av sin kreditkortsskuld. 
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När vi gjorde ett korrelationstest mellan fråga 9 och fråga 10 för att testa reliabiliteten visade 

det sig att en stor del (nästan 70 %) som har haft kreditkortsskulder ändå säger att de alltid 

betalar sin faktura när den kommer, vilket kan tyckas lite underligt. Precis som de personer 

som uppgett att de inte har haft några kreditkortsskulder ställer sig ändå mer än 23 % sig 

obestämd eller negativ till att de betalar sina räkningar när de kommer. Vi har konstaterat 

ingen korrelation finns mellan dessa frågor att vi därför utelämnar fråga 9 i vår analys. 

 

Sammanfattning: 

Det vi har kommit fram till i vår analys, med 

reflektion från utfallet är att en av de två 

frågorna har blivit otydligt ställda. Däremot så 

anser vi att fråga 10, om personen har eller har 

haft kreditkortsskulder är den fråga som är 

tydlig och därför har vi valt att definiera in 

våra respondenter efter utfallet i denna fråga. 

Detta resulterade i att 33 % av våra 

respondenter blev så kallade ”revolvers” 

medan större delen av respondenterna (67 %) 

är så kallade ”convinience users”. Denna 

statistik överensstämmer relativt bra med de 

artiklar vi studerat i ämnet
166

. 
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8. Slutsats

 

I denna del avslutar vi vårt arbete genom att presentera en rad slutsatser av vår studie med 

utgångspunkt från vår problemformulering och vårt syfte som presenterades i inledningen.

 
 

Vårt huvudsyfte med studien var att undersöka människors attityd till att använda kreditkort 

för privatkonsumtion och ställa det i relation till deras beteende. Vi hade som delsyfte att 

studera skillnader i attityd och beteende mellan kön, ålder, inkomstklass, sysselsättning och 

utbildningsnivå. Vi anser oss uppfyllt detta syfte och funnit att det kan föreligga vissa 

skillnader mellan attityd och beteende. Vi har visat på dessa skillnader utifrån våra olika 

delsyften. Vi har även presenterat en rad olika orsaker till ett ökat kreditkortsbeteende.  

 

Studien visar att en människas attityd till kreditkort är relaterad till om personen i fråga har 

ett kreditkort. I våra två attitydundersökningar har det framkommit att den del av 

populationen som faktiskt har och nyttjar ett kreditkort är de som också ställer sig mest 

positiva till att använda kreditkort för privatkonsumtion. De som uppvisade mest negativ 

attityd till konsumtion på kredit var följaktligen de som inte hade kreditkort vilket då 

förklarar att personer uppvisar den attityd som rättfärdigar dennes beteende. Det visade sig 

även att människor mellan 36 till 55 år har störst benägenhet att ha ett kreditkort och 

samtidigt ha en positiv attityd. Den yngre populationen (18 till 35 år) uppvisade den mest 

negativa attityden vilket även kunde avläsas i lägsta antal kreditkortsanvändare i jämförelse 

med övriga åldersgrupper. Fler män än kvinnor hade kreditkort och männen representerades 

av högst användningsgrad av kreditkort, flest höginkomsttagare och följaktligen mest positiv 

attityd. Olika svar har framkommit vid analys av sysselsättning varför vi inte kunnat dra 

några slutsatser från denna variabel. Studien visar vidare att högutbildade har en något mer 

positiv syn än lågutbildade. Vi har dragit slutsatsen att de som har den största benägenheten 

till att använda ett kreditkort är de personer som är mellan 36 till 55 år, medel– eller 

höginkomsttagare, med en förväntan om en högre inkomst i framtiden. De mest frekventa 

användarna av kreditkort är människor som arbetar. 

 

Vår analys har visat att en människas beteende styrs i mångt och mycket av dennes attityd. 

Det visade sig även att människors attityd till andra människors användande av kreditkort är 

positivt. Vi kan konstatera att merparten av vår population upplever att det blivit en mer 

accepterad attityd till att använda kreditkort vilket vi ställer i relation till den statistik som 

presenterats och som styrker ett ökat kreditkortsanvändande. Större delen av de som aktivt 

använder sitt kreditkort medger att bonussystemet ökar deras användning av kreditkortet. För 

att ytterligare analysera vad som kan leda till ett ökat kreditkortsanvändande valde vi att 

undersöka personers självkontroll. Det visade sig att om möjlighet fanns att betala med 

kreditkort ökade sannolikheten att konsumenten faktiskt skulle göra ett inköp. Denna fråga 

var starkt korrelerad med människor som hade gjort impulsköp på kreditkort. Utfallet av 

denna analys talar för att möjligheten att betala med kreditkort leder till ett ökat 

kreditkortsanvändande.  
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Vi tycker att vårt arbete har varit intressant och på ett unikt sätt nyskapande eftersom vi inte 

hittat någon tidigare bred undersökning om den svenska kreditkortsmarknaden. Vi har försökt 

skapa och ge läsaren en övergripande uppfattning om konsumentens attityd och beteende till 

kreditkort och även belyst olika orsaker till det ökade kreditkortsanvändandet. Vi hoppas att 

med denna uppsats skapat ett intresse för ämnet och vi vill på så vis höja ett varningens finger 

för den kreditkortsutveckling vi haft i Sverige de senaste åren. 
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8. Kritisk granskning

 

Avslutningsvis har vi för avsikt att kritiskt granska och testa validiteten och reliabiliteten i 

vårt arbete. Utfallet av detta presenteras för läsaren i detta kapitel. 

 

8.1 Reliabilitet 

 

En mätning av reliabilitet är viktig vid kvantitativa undersökningar för att bl.a. säkerhetsställa 

stabiliteten i en analys.
167

 En undersöknings reliabilitet kännetecknas av en stabil mätning 

som inte utsatts för slumpinflytelser, vilka delvis kan hänföras till faktorer hos respondenten, 

som exempelvis omständigheter runt människorna vid tillfället för undersökningen.
168

 För att 

ge läsaren en djupare inblick kring de omständigheter som förelåg vid vårt 

undersökningstillfälle vill vi här beskriva hur vi uppfattade situationen när vi delade ut vår 

enkät: Som tidigare nämnts valde vi fredagen den 2 maj då många människor är lediga, våra 

böner till vädergudarna blev besvarade denna dag och solen sken. Platsen visade sig vara 

utmärkt då många människor köpte sig en mjukglass och satte sig ned på bänkar mittemot 

vårt bord för att njuta av solen och sin glass. Vi nyttjade detta tillfälle genom att fråga dessa 

människor om vi fick bjuda på en kopp kaffe till glassen mot att de svarade på vår enkät. Vi 

tycker att vi fick ett positivt bemötande, att många människor självmant kom fram och var 

nyfikna (kaffe och kaka kan ha varit en bidragande orsak), att respondenterna tog tid på sig 

när de fyllde i blanketten och tog sin uppgift på allvar vilket vi anser avspeglas i ett lågt 

internt bortfall för enkäten. Reliabiliteten kan även synas i enkäten om den har tvetydliga och 

oklara frågor.
169

 Frågor med dålig konstruktion kan leda till stor slumpvariation i svaren och 

därigenom få låg reliabilitet
170

 För att öka reliabilitet i vår enkät valde vi att använda ett så 

enkelt språkval som möjligt med syftet att alla respondenter skulle uppfatta våra frågor på 

samma sätt.
171

 En ytterligare reliabilitetshöjande åtgärd gjordes genom att vi utformade två 

frågor för samma frågeställning för att testa att respondenternas svar var detsamma.
172

 Vid 

vår analys kunde vi konstatera att vi inte fann någon korrelation mellan frågorna, (fråga 9/10 

och fråga 15/16) vilket vi anser bero på att vi inte lyckades med att få samma innebörd i 

frågorna. Vi vill dock betona att vi fick svar på vår frågeställning i båda fallen genom att 

använda oss av den fråga som var mest rak och tydlig och som vi anser att respondenterna 

inte kan ha misstolkat(fråga 10 och 15). En undersökning som görs vid två tillfällen och 

redovisar samma resultat är ett mått på hög stabilitet.
173

 Som vi nämnt i tidigare avsnitt ger 

studien en tvärsnittsinformation vid undersökningstillfället. Våra teoretiska studier i ämnet 

har givit oss kunskap om hur människor ändrar beteende utifrån ny kunskap och hur attityder 

kan förändras och anpassas utifrån erfarenheter och beteenden. Teorierna belyser dock en 

mängd orsaker till en attitydförändring och vi tror att en förändring sker långsamt och under  
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en längre tid. Vi tror därför att vi, vid en ny undersökning inom en kort tid, erhållit samma 

utfall, men att det är möjligt att respondenterna vid ett senare tillfälle skulle kunna ha en 

annan attityd eller ett annat beteende och därmed ge andra svar. 

 

8.2 Validitet 

 

Det är viktigt att vid en granskning av en analytisk studie vara medveten om att reliabilitet 

och validitet går att bedöma var och en för sig, men att validiteten är beroende av 

reliabiliteten. Uppnås inte reliabilitet i en mätning kan inte validitet uppnås.
174

 Andra ord för 

validitet är giltighet eller relevans. Med det menas att insamlad data är relevant för 

problemställningen.
175

 Med validitet avses vidare frånvaro av systematiska mätfel, dvs. att en 

enkät verkligen mäter vad det avser att mäta, att den teoretiska och den operationella 

definitionen stämmer överrens med varandra.
176

 Anledningen till validitetsproblem är att 

forskaren vid utarbetning av problemställningen och vid tolkning av utfallet av en empirisk 

granskning är på teoriplanet, och vid insamling och bearbetning av data på empiriplanet.
177

 

Vid en kritisk granskning av vårt arbete och en tillbakablick på vår problemställning anser vi 

oss uppnå validitet i vårt arbete genom att vi funnit ett relevant teoretisk ramverk för vårt 

ämne vilket legat till grund för våra enkätfrågor, det empiriska materialet går att återkoppla 

på våra teorier samt att analysen givit oss svar på vår frågeställning. Validitet mäts även 

genom utvärdera en studies generaliserbarhet.
178

 Under kapitlet empirisk metod har vi 

tidigare redogjort för vårt val att göra ett kvoturval av Umeås befolkning och att vi inte 

lyckades erhålla rätt antal svar inom respektive skikt. Vi lyckades dock uppnå fördelningen 

mellan män och kvinnor varför vi anser vår studie vara generaliserbar på Umeås befolkning 

utifrån den aspekten. 
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Bilaga 1 

 
 

Handelshögskolan Umeå Universitet 

C-uppsats i Företagsekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät om användande av kreditkort 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är två ekonomstuderande vid Handelshögskolan på Umeå Universitet som för vår C-

uppsats gör en undersökning bland Umeås befolkning. Undersökningen går ut på att 

kartlägga personers inställning till kreditkort och användande av kreditkort. 

 

 

 

Dina svar behandlas fullständigt konfidentiellt 
 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Förklaring: 

Att använda kreditkort innebär att man använder kredit vid köp, till skillnad från ett 

betalkort då pengarna dras direkt från kontot . 

 

 

1. Är du  Man  □ Kvinna   □ 

2. Ålder 18-35  □ 36-45  □ 46-55  □ 56-65   66-   □ 

 

3. Sysselsättning   Studerande    □ 

Arbetssökande    □ 

 

Arbetar    □ 

 

Pensionär  □ 

 
 

4. Årsinkomst i kronor    

 

0-140 000  □ 

140 001-240 000   □ 

 

240 001-340 000 □ 

 

340 001- eller högre □ 

 

 

 
5. Hur tror du att din framtida inkomstutveckling kommer att se ut? 

Öka  □ 

 

Minska  □ 

 

Vara konstant  □ 

 

 

 

6. Utbildning, välj ett alternativ som passar dig bäst. 

Grundskola     □ 

 

Grundskola och Gymnasium     □ 

 

Kvalificerad yrkesutbildning eller motsvarande   □ 

 

Universitet/högskoleutbildning eller högre   □ 
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7. Har du eller har du haft kreditkort?   

  

Ja □ Nej □ 
   

   

Har du svarat Nej på denna fråga – gå vidare till fråga nr 19 

 

 

Användning av kreditkort 

 

8. Hur har du använt dig av ditt kreditkort under den senaste månaden? 

 

Aldrig 1 gång Några gånger (2-5 

ggr)                    

Ofta (6 ggr eller 

fler) 

□ □ □ □ 

 

 

9. Jag betalar alltid HELA fakturan på mitt kreditkort när den kommer! 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 

 

 

10. Har du nu eller har du någon gång haft kreditkortsskuld? 

 

Ja □ Nej □ 
 

 

Om du svarat Nej på ovanstående fråga kan du gå till fråga nr 12 

 

 

11. Hur har du betalat av din kreditkortsskuld? 

Med min lön Sålt tillgång såsom 

aktier, obligationer 

Med sparade 

pengar 

Tagit banklån 

□ □ □ □ 

 

 

12. Känner du till villkoren för ditt kreditkort? Ränta, betalningsvillkor, årsavgift etc.? 

Ja □ Nej □ 

 

 



  

65 

 

13. Vad har du köpt med kreditkort? Kryssa i de alternativ som passar in på dig. 

 

Bil □ Möbler         □ Semesterresa □ 

Kapitalvaror □ Konsumtionsvaror    □ Annat □ 

 

 
14. Finns ett bonussystem kopplat till ditt kreditkort? (Exempelvis bonusgåvor, 

poängsystem och liknande) 

 

Ja □ Nej         □ Vet ej □ 

 

 

Om du svarat Nej eller Vet ej på ovanstående fråga kan du gå till fråga nr 17 

 

 

15. Ökar bonussystemet din användning av kreditkortet? 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 

 

 

16. Skulle ditt kreditkortsanvändande vara mindre om du inte hade ett bonussystem 

kopplat till kreditkortet? 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 

 

 

17. Det har hänt att jag gjort impulsinköp med mitt kreditkort? 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 
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18. Finns det inköp som du gjort, som du skulle ha avstått om inte möjligheten fanns att 

betala med kreditkort? 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 
 

 

Attityd till kreditkort 
 

 

19. Vad är din generella inställning till att människor handlar på kredit? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 
 

 

20. Vad är din inställning till att använda kredit för att köpa bil? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 
 

 

21. Vad är din inställning till att använda kredit för att köpa lyxprodukter (smycken)? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 
 

 

22. Vad är din inställning till att använda kredit för att köpa semesterresor? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 

 

 

23. Vad är din inställning till att använda kredit för att köpa kapitalvaror (möbler, 

hemelektronik, vitvaror)? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 
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24. Vad är din inställning till att använda kredit till konsumtionsvaror (kläder, mat etc.)? 

 

Positiv ________ Neutral ________ Negativ 

□ □ □ □ □ 

    

 

25. Har du blivit påverkad av reklam och erbjudanden från kreditkortsinstituten? 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/obestämt  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls  

□ □ □ □ □ 

 

 

26. Anser du att det har blivit en mer accepterad attityd hos människor till att använda 

kreditkort? 

Ja □ Nej □ 
 

 

Har du svarat Nej på ovanstående fråga så är du klar! – TACK! 

 

 

27. Tror du att detta beror på reklamens inverkan? 

 

Ja □ Nej         □ Vet ej □ 

 

 

28. Tror du att detta beror på att det blivit lättare att få kreditkort? 

 

Ja □ Nej         □ Vet ej □ 
 

 

29. Tror du att detta beror på bonusfördelar som erbjuds med kreditkort? (Exempelvis 

reseförsäkringar, bonusgåvor) 

 

Ja □ Nej         □ Vet ej □ 

 
 

TACK – för din medverkan!



  

68 

 

Bilaga 2 

 
 
Fråga 1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Man 94 49,5 49,5 49,5 

Kvinna 96 50,5 50,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 18-35 104 54,7 54,7 54,7 

36-45 32 16,8 16,8 71,6 

46-55 31 16,3 16,3 87,9 

56-65 11 5,8 5,8 93,7 

66- 12 6,3 6,3 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Studerande 52 27,4 27,4 27,4 

Arbetssökande 10 5,3 5,3 32,6 

Arbetar 110 57,9 57,9 90,5 

Pensionär 18 9,5 9,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 0-140 000 72 37,9 38,1 38,1 

140 001-240 000 44 23,2 23,3 61,4 

240 001-340 000 51 26,8 27,0 88,4 

340 001- eller över 22 11,6 11,6 100,0 

Total 189 99,5 100,0  

Missing 0 1 ,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 5 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Öka 145 76,3 76,3 76,3 

Minska 18 9,5 9,5 85,8 

Konstant 27 14,2 14,2 100,0 

Total 190 100,0 100,0  
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Fråga 6 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Grundskola 13 6,8 6,9 6,9 

Grundskola + 
Gymnasium 52 27,4 27,7 34,6 

Yrkesutbildning 26 13,7 13,8 48,4 

Högskoleutbildning 97 51,1 51,6 100,0 

Total 188 98,9 100,0  

Missing 0 2 1,1   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 7 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Ja 96 50,5 50,5 50,5 

Nej 94 49,5 49,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 8 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid aldrig 28 14,7 29,2 29,2 

1 gång 15 7,9 15,6 44,8 

några gånger (2-5) 28 14,7 29,2 74,0 

Ofta 6ggr eller fler 25 13,2 26,0 100,0 

Total 96 50,5 100,0  

Missing 0 94 49,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 9 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 58 30,5 60,4 60,4 

Instämmer delvis 13 6,8 13,5 74,0 

Vet ej/Obestämt 8 4,2 8,3 82,3 

Instämmer inte 10 5,3 10,4 92,7 

Instämmer inte alls 7 3,7 7,3 100,0 

Total 96 50,5 100,0  

Missing 0 94 49,5   

Total 190 100,0   
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Fråga 10 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 32 16,8 33,3 33,3 

nej 64 33,7 66,7 100,0 

Total 96 50,5 100,0  

Missing 0 94 49,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 11 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid med min lön 26 13,7 81,3 81,3 

Sparade pengar 3 1,6 9,4 90,6 

Banklån 3 1,6 9,4 100,0 

Total 32 16,8 100,0  

Missing 0 158 83,2   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 12 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 66 34,7 70,2 70,2 

nej 28 14,7 29,8 100,0 

Total 94 49,5 100,0  

Missing 0 96 50,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 13 Inköpsammanställning 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid bil 2 1,1 1,5 1,5 

möbler 19 10,0 14,0 15,4 

semesterresa 15 7,9 11,0 26,5 

kapitalvaror 22 11,6 16,2 42,6 

konsumtionsvaror 35 18,4 25,7 68,4 

annat 43 22,6 31,6 100,0 

Total 136 71,6 100,0  

Missing System 54 28,4   

Total 190 100,0   
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Fråga 14 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 28 14,7 29,2 29,2 

nej 37 19,5 38,5 67,7 

vet ej 31 16,3 32,3 100,0 

Total 96 50,5 100,0  

Missing 0 94 49,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 15 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 11 5,8 39,3 39,3 

Instämmer delvis 5 2,6 17,9 57,1 

Vet ej/Obestämt 5 2,6 17,9 75,0 

Instämmer inte 5 2,6 17,9 92,9 

Instämmer inte alls 2 1,1 7,1 100,0 

Total 28 14,7 100,0  

Missing 0 162 85,3   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 16 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 6 3,2 21,4 21,4 

Instämmer delvis 1 ,5 3,6 25,0 

Vet ej/Obestämt 11 5,8 39,3 64,3 

Instämmer inte 3 1,6 10,7 75,0 

Instämmer inte alls 7 3,7 25,0 100,0 

Total 28 14,7 100,0  

Missing 0 162 85,3   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 17 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 17 8,9 17,9 17,9 

Instämmer delvis 16 8,4 16,8 34,7 

Vet ej/Obestämt 6 3,2 6,3 41,1 

Instämmer inte 22 11,6 23,2 64,2 

Instämmer inte alls 34 17,9 35,8 100,0 

Total 95 50,0 100,0  

Missing 0 95 50,0   

Total 190 100,0   
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Fråga 18 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 16 8,4 16,8 16,8 

Instämmer delvis 24 12,6 25,3 42,1 

Vet ej/Obestämt 18 9,5 18,9 61,1 

Instämmer inte 12 6,3 12,6 73,7 

Instämmer inte alls 25 13,2 26,3 100,0 

Total 95 50,0 100,0  

Missing 0 95 50,0   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 19 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 18 9,5 9,5 9,5 

Positiv/neutral 4 2,1 2,1 11,6 

Neutral 82 43,2 43,2 54,7 

Negativ/Neutral 30 15,8 15,8 70,5 

Negativ 56 29,5 29,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 20-24 Specifik attitydindex 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid positiv 105 11,0 11,1 11,1 

positiv/neutral 60 6,3 6,3 17,4 

neutral 244 25,6 25,7 43,1 

neutral/negativ 75 7,9 7,9 51,0 

negativ 465 48,7 49,0 100,0 

Total 949 99,5 100,0  

Missing 0 1 ,1   

System 4 ,4   

Total 5 ,5   

Total 954 100,0   

 
 
Fråga 20 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 20 10,5 10,6 10,6 

Positiv/neutral 22 11,6 11,6 22,2 

Neutral 68 35,8 36,0 58,2 

Negativ/Neutral 13 6,8 6,9 65,1 

Negativ 66 34,7 34,9 100,0 

Total 189 99,5 100,0  

Missing 0 1 ,5   

Total 190 100,0   
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Fråga 21 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 9 4,7 4,7 4,7 

Positiv/neutral 4 2,1 2,1 6,8 

Neutral 35 18,4 18,4 25,3 

Negativ/Neutral 14 7,4 7,4 32,6 

Negativ 128 67,4 67,4 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 22 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 18 9,5 9,5 9,5 

Positiv/neutral 8 4,2 4,2 13,7 

Neutral 43 22,6 22,6 36,3 

Negativ/Neutral 12 6,3 6,3 42,6 

Negativ 109 57,4 57,4 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 23 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 32 16,8 16,8 16,8 

Positiv/neutral 17 8,9 8,9 25,8 

Neutral 57 30,0 30,0 55,8 

Negativ/Neutral 18 9,5 9,5 65,3 

Negativ 66 34,7 34,7 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 24 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Positiv 26 13,7 13,7 13,7 

Positiv/neutral 9 4,7 4,7 18,4 

Neutral 41 21,6 21,6 40,0 

Negativ/Neutral 18 9,5 9,5 49,5 

Negativ 96 50,5 50,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 25 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Instämmer helt 6 3,2 3,2 3,2 

Instämmer delvis 18 9,5 9,5 12,6 

Vet ej/Obestämt 43 22,6 22,6 35,3 

Instämmer inte 38 20,0 20,0 55,3 

Instämmer inte alls 85 44,7 44,7 100,0 

Total 190 100,0 100,0  
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Fråga 26 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 153 80,5 80,5 80,5 

nej 37 19,5 19,5 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

 
 
Fråga 27 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 103 54,2 67,3 67,3 

nej 16 8,4 10,5 77,8 

vet ej 34 17,9 22,2 100,0 

Total 153 80,5 100,0  

Missing 0 37 19,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 28 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 126 66,3 82,4 82,4 

nej 8 4,2 5,2 87,6 

vet ej 19 10,0 12,4 100,0 

Total 153 80,5 100,0  

Missing 0 37 19,5   

Total 190 100,0   

 
 
Fråga 29 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ja 92 48,4 60,1 60,1 

nej 17 8,9 11,1 71,2 

vet ej 44 23,2 28,8 100,0 

Total 153 80,5 100,0  

Missing 0 37 19,5   

Total 190 100,0   

 
 



  

75 

 

Bilaga 3 

hög/medel/låg * Fråga 5 Crosstabulation 

   
Fråga 5 

   
Öka Minska Konstant Total 

hög/medel/låg 1.0 Count 22 3 3 28 

% within hög/medel/låg 78,6% 10,7% 10,7% 100,0% 

% within Fråga 5 30,1% 33,3% 21,4% 29,2% 

2.0 Count 13 4 6 23 

% within hög/medel/låg 56,5% 17,4% 26,1% 100,0% 

% within Fråga 5 17,8% 44,4% 42,9% 24,0% 

3.0 Count 27 1 2 30 

% within hög/medel/låg 90,0% 3,3% 6,7% 100,0% 

% within Fråga 5 37,0% 11,1% 14,3% 31,2% 

4.0 Count 11 1 3 15 

% within hög/medel/låg 73,3% 6,7% 20,0% 100,0% 

% within Fråga 5 15,1% 11,1% 21,4% 15,6% 

Total Count 73 9 14 96 

% within hög/medel/låg 76,0% 9,4% 14,6% 100,0% 

% within Fråga 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Fråga 7 * Fråga 5 Crosstabulation 

   
Fråga 5 

   
Öka Minska Konstant Total 

Fråga 7 Ja Count 73 9 14 96 

% within Fråga 7 76,0% 9,4% 14,6% 100,0% 

% within Fråga 5 50,3% 50,0% 51,9% 50,5% 

Nej Count 72 9 13 94 

% within Fråga 7 76,6% 9,6% 13,8% 100,0% 

% within Fråga 5 49,7% 50,0% 48,1% 49,5% 

Total Count 145 18 27 190 

% within Fråga 7 76,3% 9,5% 14,2% 100,0% 

% within Fråga 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fråga 7 * hög/medel/låg Crosstabulation 

   
hög/medel/låg 

   
höginkom låginkom medelink Total 

Fråga 7 Ja Count 15 28 53 96 

% within Fråga 7 15,6% 29,2% 55,2% 100,0% 

% within hög/medel/låg 68,2% 38,4% 55,8% 50,5% 

Nej Count 7 45 42 94 

% within Fråga 7 7,4% 47,9% 44,7% 100,0% 

% within hög/medel/låg 31,8% 61,6% 44,2% 49,5% 

Total Count 22 73 95 190 

% within Fråga 7 11,6% 38,4% 50,0% 100,0% 

% within hög/medel/låg 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
     

 

   
Fråga 4 Fråga 5 Fråga 2 Fråga 8 

Spearman's rho Fråga 4 Correlation Coefficient 1,000 ,001 ,270
**
 ,089 

Sig. (2-tailed) . ,987 ,000 ,388 

N 189 189 189 96 

Fråga 5 Correlation Coefficient ,001 1,000 ,451
**
 ,225

*
 

Sig. (2-tailed) ,987 . ,000 ,027 

N 189 190 190 96 

Fråga 2 Correlation Coefficient ,270
**
 ,451

**
 1,000 ,330

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,001 

N 189 190 190 96 

Fråga 8 Correlation Coefficient ,089 ,225
*
 ,330

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,388 ,027 ,001 . 

N 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Crosstab 

   
Fråga 2 

   
18-35 36-45 46-55 56-65 66- Total 

Fråga 4 0-140 000 Count 54 5 8 1 4 72 

% within Fråga 4 75,0% 6,9% 11,1% 1,4% 5,6% 100,0% 

% within Fråga 2 51,9% 15,6% 25,8% 9,1% 36,4% 38,1% 

140 001-240 000 Count 21 7 6 5 5 44 

% within Fråga 4 47,7% 15,9% 13,6% 11,4% 11,4% 100,0% 

% within Fråga 2 20,2% 21,9% 19,4% 45,5% 45,5% 23,3% 

240 001-340 000 Count 24 11 11 3 2 51 

% within Fråga 4 47,1% 21,6% 21,6% 5,9% 3,9% 100,0% 

% within Fråga 2 23,1% 34,4% 35,5% 27,3% 18,2% 27,0% 

340 001- eller över Count 5 9 6 2 0 22 

% within Fråga 4 22,7% 40,9% 27,3% 9,1% ,0% 100,0% 

% within Fråga 2 4,8% 28,1% 19,4% 18,2% ,0% 11,6% 

Total Count 104 32 31 11 11 189 

% within Fråga 4 55,0% 16,9% 16,4% 5,8% 5,8% 100,0% 

% within Fråga 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

aktiva/passiva * Fråga 2 Crosstabulation 

   
Fråga 2 

   
18-35 36-45 46-55 56-65 66- Total 

aktiva/passiva aktiva Count 26 15 19 4 4 68 

% within 

aktiva/passiva 
38,2% 22,1% 27,9% 5,9% 5,9% 100,0% 

% within Fråga 2 57,8% 71,4% 90,5% 100,0% 80,0% 70,8% 

passiva Count 19 6 2 0 1 28 

% within 

aktiva/passiva 
67,9% 21,4% 7,1% ,0% 3,6% 100,0% 

% within Fråga 2 42,2% 28,6% 9,5% ,0% 20,0% 29,2% 

Total Count 45 21 21 4 5 96 

% within 

aktiva/passiva 
46,9% 21,9% 21,9% 4,2% 5,2% 100,0% 

% within Fråga 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fråga 7 * Fråga 2 Crosstabulation 

   
Fråga 2 

   
18-35 36-45 46-55 56-65 66- Total 

Fråga 7 Ja Count 45 21 21 4 5 96 

% within Fråga 7 46,9% 21,9% 21,9% 4,2% 5,2% 100,0% 

% within Fråga 2 43,3% 65,6% 67,7% 36,4% 41,7% 50,5% 

Nej Count 59 11 10 7 7 94 

% within Fråga 7 62,8% 11,7% 10,6% 7,4% 7,4% 100,0% 

% within Fråga 2 56,7% 34,4% 32,3% 63,6% 58,3% 49,5% 

Total Count 104 32 31 11 12 190 

% within Fråga 7 54,7% 16,8% 16,3% 5,8% 6,3% 100,0% 

% within Fråga 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Fråga 1 * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
Positiv Positiv/neutral Neutral Negativ/Neutral Negativ Total 

Fråga 1 Man Count 10 3 42 15 24 94 

% within Fråga 1 10,6% 3,2% 44,7% 16,0% 25,5% 100,0% 

% within Fråga 19 55,6% 75,0% 51,2% 50,0% 42,9% 49,5% 

Kvinna Count 8 1 40 15 32 96 

% within Fråga 1 8,3% 1,0% 41,7% 15,6% 33,3% 100,0% 

% within Fråga 19 44,4% 25,0% 48,8% 50,0% 57,1% 50,5% 

Total Count 18 4 82 30 56 190 

% within Fråga 1 9,5% 2,1% 43,2% 15,8% 29,5% 100,0% 

% within Fråga 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fråga 2 * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
Positiv Positiv/neutral Neutral Negativ/Neutral Negativ Total 

Fråga 2 18-35 Count 9 3 40 19 33 104 

% within Fråga 2 8,7% 2,9% 38,5% 18,3% 31,7% 100,0% 

% within Fråga 19 50,0% 75,0% 48,8% 63,3% 58,9% 54,7% 

36-45 Count 2 1 12 8 9 32 

% within Fråga 2 6,2% 3,1% 37,5% 25,0% 28,1% 100,0% 

% within Fråga 19 11,1% 25,0% 14,6% 26,7% 16,1% 16,8% 

46-55 Count 3 0 20 2 6 31 

% within Fråga 2 9,7% ,0% 64,5% 6,5% 19,4% 100,0% 

% within Fråga 19 16,7% ,0% 24,4% 6,7% 10,7% 16,3% 

56-65 Count 2 0 4 0 5 11 

% within Fråga 2 18,2% ,0% 36,4% ,0% 45,5% 100,0% 

% within Fråga 19 11,1% ,0% 4,9% ,0% 8,9% 5,8% 

66- Count 2 0 6 1 3 12 

% within Fråga 2 16,7% ,0% 50,0% 8,3% 25,0% 100,0% 

% within Fråga 19 11,1% ,0% 7,3% 3,3% 5,4% 6,3% 

Total Count 18 4 82 30 56 190 

% within Fråga 2 9,5% 2,1% 43,2% 15,8% 29,5% 100,0% 

% within Fråga 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Correlations 

   

Fråga 2 Fråga 19 

Specifiksamman

s 

Spearman's rho Fråga 2 Correlation Coefficient 1,000 -,097
**
 ,045 

Sig. (2-tailed) . ,003 ,168 

N 950 950 949 

Fråga 19 Correlation Coefficient -,097
**
 1,000 ,459

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 . ,000 

N 950 950 949 

Specifiksammans Correlation Coefficient ,045 ,459
**
 1,000 
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Sig. (2-tailed) ,168 ,000 . 

N 949 949 949 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
   

 

 

Fråga 3 * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
Positiv Positiv/neutral Neutral Negativ/Neutral Negativ Total 

Fråga 3 Studerande Count 5 0 22 10 15 52 

% within Fråga 3 9,6% ,0% 42,3% 19,2% 28,8% 100,0% 

% within Fråga 

19 
27,8% ,0% 26,8% 33,3% 26,8% 27,4% 

Arbetssökande Count 1 1 4 1 3 10 

% within Fråga 3 10,0% 10,0% 40,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

% within Fråga 

19 
5,6% 25,0% 4,9% 3,3% 5,4% 5,3% 

Arbetar Count 8 3 49 18 32 110 

% within Fråga 3 7,3% 2,7% 44,5% 16,4% 29,1% 100,0% 

% within Fråga 

19 
44,4% 75,0% 59,8% 60,0% 57,1% 57,9% 

Pensionär Count 4 0 7 1 6 18 

% within Fråga 3 22,2% ,0% 38,9% 5,6% 33,3% 100,0% 

% within Fråga 

19 
22,2% ,0% 8,5% 3,3% 10,7% 9,5% 

Total Count 18 4 82 30 56 190 

% within Fråga 3 9,5% 2,1% 43,2% 15,8% 29,5% 100,0% 

% within Fråga 

19 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,234 ,000 

Cramer's V ,135 ,000 

N of Valid Cases 950 
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Fråga 6 * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
Positiv Positiv/neutral Neutral Negativ/Neutral Negativ Total 

Fråga 

6 

Grundskola Count 2 0 5 0 6 13 

% within Fråga 

6 
15,4% ,0% 38,5% ,0% 46,2% 100,0% 

% within Fråga 

19 
11,1% ,0% 6,1% ,0% 10,9% 6,9% 

Grundskola + 

Gymnasium 

Count 4 1 29 3 15 52 

% within Fråga 

6 
7,7% 1,9% 55,8% 5,8% 28,8% 100,0% 

% within Fråga 

19 
22,2% 25,0% 35,4% 10,3% 27,3% 27,7% 

Yrkesutbildning Count 2 0 14 3 7 26 

% within Fråga 

6 
7,7% ,0% 53,8% 11,5% 26,9% 100,0% 

% within Fråga 

19 
11,1% ,0% 17,1% 10,3% 12,7% 13,8% 

Högskoleutbildning Count 10 3 34 23 27 97 

% within Fråga 

6 
10,3% 3,1% 35,1% 23,7% 27,8% 100,0% 

% within Fråga 

19 
55,6% 75,0% 41,5% 79,3% 49,1% 51,6% 

Total Count 18 4 82 29 55 188 

% within Fråga 

6 
9,6% 2,1% 43,6% 15,4% 29,3% 100,0% 

% within Fråga 

19 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,303 ,000 

Cramer's V ,175 ,000 

N of Valid Cases 940 
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Fråga 1 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 1 Man Count 58 35 133 32 212 470 

% within Fråga 1 12,3% 7,4% 28,3% 6,8% 45,1% 100,0% 

Kvinna Count 47 25 111 43 253 479 

% within Fråga 1 9,8% 5,2% 23,2% 9,0% 52,8% 100,0% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 

% within Fråga 1 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

 

Fråga 2 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 2 18-35 Count 46 40 141 52 241 520 

% within Fråga 2 8,8% 7,7% 27,1% 10,0% 46,3% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
43,8% 66,7% 57,8% 69,3% 51,8% 54,8% 

36-45 Count 12 14 42 10 82 160 

% within Fråga 2 7,5% 8,8% 26,2% 6,2% 51,2% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
11,4% 23,3% 17,2% 13,3% 17,6% 16,9% 

46-55 Count 39 3 46 6 61 155 

% within Fråga 2 25,2% 1,9% 29,7% 3,9% 39,4% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
37,1% 5,0% 18,9% 8,0% 13,1% 16,3% 

56-65 Count 5 1 10 2 37 55 

% within Fråga 2 9,1% 1,8% 18,2% 3,6% 67,3% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
4,8% 1,7% 4,1% 2,7% 8,0% 5,8% 

66- Count 3 2 5 5 44 59 

% within Fråga 2 5,1% 3,4% 8,5% 8,5% 74,6% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
2,9% 3,3% 2,0% 6,7% 9,5% 6,2% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 
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% within Fråga 2 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fråga 3 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 

3 

Studerande Count 17 14 76 37 116 260 

% within Fråga 3 6,5% 5,4% 29,2% 14,2% 44,6% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
16,2% 23,3% 31,1% 49,3% 24,9% 27,4% 

Arbetssökande Count 7 6 13 1 23 50 

% within Fråga 3 14,0% 12,0% 26,0% 2,0% 46,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
6,7% 10,0% 5,3% 1,3% 4,9% 5,3% 

Arebtar Count 73 39 141 32 265 550 

% within Fråga 3 13,3% 7,1% 25,6% 5,8% 48,2% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
69,5% 65,0% 57,8% 42,7% 57,0% 58,0% 

Pensionär Count 8 1 14 5 61 89 

% within Fråga 3 9,0% 1,1% 15,7% 5,6% 68,5% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
7,6% 1,7% 5,7% 6,7% 13,1% 9,4% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 

% within Fråga 3 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,223 ,000 

Cramer's V ,129 ,000 

N of Valid Cases 949 
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Fråga 6 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 

6 

Grundskola Count 5 1 15 2 42 65 

% within Fråga 6 7,7% 1,5% 23,1% 3,1% 64,6% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
4,8% 1,7% 6,1% 2,7% 9,2% 6,9% 

Grundskola + 

Gymnasium 

Count 19 19 89 13 120 260 

% within Fråga 6 7,3% 7,3% 34,2% 5,0% 46,2% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
18,3% 32,2% 36,5% 17,8% 26,1% 27,7% 

Yrkesutbildning Count 21 3 28 7 70 129 

% within Fråga 6 16,3% 2,3% 21,7% 5,4% 54,3% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
20,2% 5,1% 11,5% 9,6% 15,3% 13,7% 

Högskoleutbildning Count 59 36 112 51 227 485 

% within Fråga 6 12,2% 7,4% 23,1% 10,5% 46,8% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
56,7% 61,0% 45,9% 69,9% 49,5% 51,7% 

Total Count 104 59 244 73 459 939 

% within Fråga 6 11,1% 6,3% 26,0% 7,8% 48,9% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,204 ,000 

Cramer's V ,118 ,000 

N of Valid Cases 939 
 

 

aktiva/passiva * Fråga 7 Crosstabulation 

   
Fråga 7 

   
Ja Total 

aktiva/passiva aktiva Count 68 68 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 
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% within Fråga 7 70,8% 70,8% 

passiva Count 28 28 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 

% within Fråga 7 29,2% 29,2% 

Total Count 96 96 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 

% within Fråga 7 100,0% 100,0% 

 

Fråga 7 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 7 Ja Count 70 43 156 31 180 480 

% within Fråga 7 14,6% 9,0% 32,5% 6,5% 37,5% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
66,7% 71,7% 63,9% 41,3% 38,7% 50,6% 

Nej Count 35 17 88 44 285 469 

% within Fråga 7 7,5% 3,6% 18,8% 9,4% 60,8% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
33,3% 28,3% 36,1% 58,7% 61,3% 49,4% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 

% within Fråga 7 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fråga 7 * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 7 Ja Count 55 20 250 65 90 480 

% within Fråga 7 11,5% 4,2% 52,1% 13,5% 18,8% 100,0% 

% within Fråga 19 61,1% 100,0% 61,0% 43,3% 32,1% 50,5% 

Nej Count 35 0 160 85 190 470 

% within Fråga 7 7,4% ,0% 34,0% 18,1% 40,4% 100,0% 

% within Fråga 19 38,9% ,0% 39,0% 56,7% 67,9% 49,5% 

Total Count 90 20 410 150 280 950 
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% within Fråga 7 9,5% 2,1% 43,2% 15,8% 29,5% 100,0% 

% within Fråga 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fråga 26 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 26 ja Count 87 49 197 56 376 765 

% within Fråga 26 11,4% 6,4% 25,8% 7,3% 49,2% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
82,9% 81,7% 80,7% 74,7% 80,9% 80,6% 

nej Count 18 11 47 19 89 184 

% within Fråga 26 9,8% 6,0% 25,5% 10,3% 48,4% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
17,1% 18,3% 19,3% 25,3% 19,1% 19,4% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 

% within Fråga 26 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

aktiva/passiva * Fråga 7 Crosstabulation 

   
Fråga 7 

   
Ja Total 

aktiva/passiva aktiva Count 68 68 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 

% within Fråga 7 70,8% 70,8% 

passiva Count 28 28 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 

% within Fråga 7 29,2% 29,2% 

Total Count 96 96 

% within aktiva/passiva 100,0% 100,0% 

% within Fråga 7 100,0% 100,0% 
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Correlations 

   

Fråga 19 

Specifiksamman

s 

Spearman's rho Fråga 19 Correlation Coefficient 1,000 ,459
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 950 949 

Specifiksammans Correlation Coefficient ,459
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 949 949 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

 

Fråga 19 * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

Fråga 

19 

positiv Count 48 0 23 2 17 90 

% within Fråga 19 53,3% ,0% 25,6% 2,2% 18,9% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
45,7% ,0% 9,4% 2,7% 3,7% 9,5% 

positiv/neutral Count 1 14 1 3 1 20 

% within Fråga 19 5,0% 70,0% 5,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
1,0% 23,3% ,4% 4,0% ,2% 2,1% 

neutral Count 51 17 157 27 157 409 

% within Fråga 19 12,5% 4,2% 38,4% 6,6% 38,4% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
48,6% 28,3% 64,3% 36,0% 33,8% 43,1% 

neutral/negativ Count 1 25 23 35 66 150 

% within Fråga 19 ,7% 16,7% 15,3% 23,3% 44,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
1,0% 41,7% 9,4% 46,7% 14,2% 15,8% 

negativ Count 4 4 40 8 224 280 

% within Fråga 19 1,4% 1,4% 14,3% 2,9% 80,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
3,8% 6,7% 16,4% 10,7% 48,2% 29,5% 

Total Count 105 60 244 75 465 949 
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% within Fråga 19 11,1% 6,3% 25,7% 7,9% 49,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

aktiva/passiva * Specifiksammans Crosstabulation 

   
Specifiksammans 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

aktiva/passiva aktiva Count 30 26 86 30 168 340 

% within 

aktiva/passiva 
8,8% 7,6% 25,3% 8,8% 49,4% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
57,7% 70,3% 79,6% 85,7% 67,7% 70,8% 

passiv Count 0 0 0 0 4 4 

% within 

aktiva/passiva 
,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,8% 

passiva Count 22 11 22 5 76 136 

% within 

aktiva/passiva 
16,2% 8,1% 16,2% 3,7% 55,9% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
42,3% 29,7% 20,4% 14,3% 30,6% 28,3% 

Total Count 52 37 108 35 248 480 

% within 

aktiva/passiva 
10,8% 7,7% 22,5% 7,3% 51,7% 100,0% 

% within 

Specifiksammans 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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aktiva/passiva * Fråga 19 Crosstabulation 

   
Fråga 19 

   
positiv positiv/neutral neutral neutral/negativ negativ Total 

aktiva/passiva aktiva Count 37 7 167 43 86 340 

% within 

aktiva/passiva 
10,9% 2,1% 49,1% 12,6% 25,3% 100,0% 

% within Fråga 19 67,3% 43,8% 79,5% 66,2% 64,2% 70,8% 

passiv Count 0 0 4 0 0 4 

% within 

aktiva/passiva 
,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Fråga 19 ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,8% 

passiva Count 18 9 39 22 48 136 

% within 

aktiva/passiva 
13,2% 6,6% 28,7% 16,2% 35,3% 100,0% 

% within Fråga 19 32,7% 56,2% 18,6% 33,8% 35,8% 28,3% 

Total Count 55 16 210 65 134 480 

% within 

aktiva/passiva 
11,5% 3,3% 43,8% 13,5% 27,9% 100,0% 

% within Fråga 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1 * Fråga 7 Crosstabulation 

   
Fråga 7 

   
Ja Nej Total 

Fråga 1 Man Count 51 43 94 

% within Fråga 1 54,3% 45,7% 100,0% 

% within Fråga 7 53,1% 45,7% 49,5% 

Kvinna Count 45 51 96 

% within Fråga 1 46,9% 53,1% 100,0% 

% within Fråga 7 46,9% 54,3% 50,5% 

Total Count 96 94 190 

% within Fråga 1 50,5% 49,5% 100,0% 
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Fråga 1 * Fråga 7 Crosstabulation 

   
Fråga 7 

   
Ja Nej Total 

Fråga 1 Man Count 51 43 94 

% within Fråga 1 54,3% 45,7% 100,0% 

% within Fråga 7 53,1% 45,7% 49,5% 

Kvinna Count 45 51 96 

% within Fråga 1 46,9% 53,1% 100,0% 

% within Fråga 7 46,9% 54,3% 50,5% 

Total Count 96 94 190 

% within Fråga 1 50,5% 49,5% 100,0% 

% within Fråga 7 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

  
Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,074 ,309 

Cramer's V ,074 ,309 

N of Valid Cases 190 
 

 

 

 

 

 

 

aktiva/passiva * Fråga 14 Crosstabulation 

   
Fråga 14 

   
ja nej vet ej Total 

aktiva/passiva aktiva Count 25 28 15 68 

% within aktiva/passiva 36,8% 41,2% 22,1% 100,0% 

% within Fråga 14 89,3% 75,7% 48,4% 70,8% 

passiva Count 3 9 16 28 

% within aktiva/passiva 10,7% 32,1% 57,1% 100,0% 

% within Fråga 14 10,7% 24,3% 51,6% 29,2% 

Total Count 28 37 31 96 

% within aktiva/passiva 29,2% 38,5% 32,3% 100,0% 

% within Fråga 14 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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aktiva/passiva * Fråga 15 Crosstabulation 

   
Fråga 15 

   
Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/Obestämt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls Total 

aktiva/passiva aktiva Count 11 4 5 3 2 25 

% within 

aktiva/passiva 
44,0% 16,0% 20,0% 12,0% 8,0% 100,0% 

% within Fråga 15 100,0% 80,0% 100,0% 60,0% 100,0% 89,3% 

passiva Count 0 1 0 2 0 3 

% within 

aktiva/passiva 
,0% 33,3% ,0% 66,7% ,0% 100,0% 

% within Fråga 15 ,0% 20,0% ,0% 40,0% ,0% 10,7% 

Total Count 11 5 5 5 2 28 

% within 

aktiva/passiva 
39,3% 17,9% 17,9% 17,9% 7,1% 100,0% 

% within Fråga 15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Correlations 

   
Fråga 14 Fråga 8 

Spearman's rho Fråga 14 Correlation Coefficient 1,000 -,373
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 96 96 

Fråga 8 Correlation Coefficient -,373
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Correlations 

   
Fråga 15 Fråga 16 

Spearman's rho Fråga 15 Correlation Coefficient 1,000 ,280 

Sig. (2-tailed) . ,150 

N 28 28 

Fråga 16 Correlation Coefficient ,280 1,000 

Sig. (2-tailed) ,150 . 

N 28 28 
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Fråga 17 * Fråga 18 Crosstabulation 

   
Fråga 18 

   
Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/Obestämt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls Total 

Fråga 

17 

Instämmer helt Count 9 4 1 2 1 17 

% within 

Fråga 17 
52,9% 23,5% 5,9% 11,8% 5,9% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
56,2% 16,7% 5,6% 16,7% 4,0% 17,9% 

Instämmer 

delvis 

Count 4 11 0 0 1 16 

% within 

Fråga 17 
25,0% 68,8% ,0% ,0% 6,2% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
25,0% 45,8% ,0% ,0% 4,0% 16,8% 

Vet 

ej/Obestämt 

Count 0 2 4 0 0 6 

% within 

Fråga 17 
,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
,0% 8,3% 22,2% ,0% ,0% 6,3% 

Instämmer inte Count 2 3 4 8 5 22 

% within 

Fråga 17 
9,1% 13,6% 18,2% 36,4% 22,7% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
12,5% 12,5% 22,2% 66,7% 20,0% 23,2% 

Instämmer inte 

alls 

Count 1 4 9 2 18 34 

% within 

Fråga 17 
2,9% 11,8% 26,5% 5,9% 52,9% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
6,2% 16,7% 50,0% 16,7% 72,0% 35,8% 

Total Count 16 24 18 12 25 95 

% within 

Fråga 17 
16,8% 25,3% 18,9% 12,6% 26,3% 100,0% 

% within 

Fråga 18 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Correlations 

   
Fråga 17 Fråga 18 

Spearman's rho Fråga 17 Correlation Coefficient 1,000 ,590
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 95 95 

Fråga 18 Correlation Coefficient ,590
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Fråga 10 * Fråga 9 Crosstabulation 

   
Fråga 9 

   
Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet 

ej/Obestämt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls Total 

Fråga 10 ja Count 16 6 2 6 2 32 

% within Fråga 

10 
50,0% 18,8% 6,2% 18,8% 6,2% 100,0% 

% within Fråga 

9 
27,6% 46,2% 25,0% 60,0% 28,6% 33,3% 

nej Count 42 7 6 4 5 64 

% within Fråga 

10 
65,6% 10,9% 9,4% 6,2% 7,8% 100,0% 

% within Fråga 

9 
72,4% 53,8% 75,0% 40,0% 71,4% 66,7% 

Total Count 58 13 8 10 7 96 

% within Fråga 

10 
60,4% 13,5% 8,3% 10,4% 7,3% 100,0% 

% within Fråga 

9 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 


