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Sammanfattning 
 
Mobiltelefonen är idag en självklar och ofta kritisk del i ungdomars liv. Men vid fel 
användning av telefonen kan ungdomarna lätt hamna i en skuldfälla. Antalet ärenden gällande 
SMS-lån ökar lavinartat hos kronofogden och oroväckande många av dessa fall involverar 
ungdomar.  
 
Det huvudsakliga syftet med vår studie är att identifiera faktorer som påverkar 
gymnasieelevers köpbeteende samt att undersöka om dessa faktorer påverkar i vilken grad 
eleverna kan tänka sig att ta ett SMS-lån. För att undersöka detta har vi valt att studera 
faktorer som påverkar konsumenternas val att ta SMS-lån, värdera beslutsprocessen, dess 
omfattning och könets betydelse för dess omfattning. Vi har även valt att beskriva ungdomars 
syn på marknadsföringen beträffande SMS-lån ur ett etiskt perspektiv. 
 
Vår undersökning är kvantitativ och baseras på 201 enkäter som besvarats av gymnasieelever 
från två gymnasier i Umeå, Dragonskolan samt Östra gymnasiet. Urvalet är jämnt fördelat 
mellan män och kvinnor och såväl teoretiska som praktiska program finns representerade. 
Sammanställningen av våra enkäter gav oss många korrelationer på både 95 och 99 procentig 
signifikansnivå.  
 
Resultatet av vår studie visar att gymnasieelevernas beslutsprocess ofta är begränsad där 
kvinnor i större utsträckning verkar ha en mer begränsad beslutsprocess än män. Det visade 
sig också finnas tendenser till etiska problem rörande marknadsföringen av SMS-lån. Våra 
respondenter uppger att SMS-lånens marknadsföring inte på ett tillfredsställande sätt förklarar 
vad SMS-lån verkligen innebär, de anser också att priserna inte visas tydligt i 
marknadsföringen samt att marknadsföringen i låg grad uppfattas som sann.  
 
Undersökningen visar också att det enbart är en respondent i vårt urval som tagit SMS-lån 
samt att en majoritet av respondenterna har en negativ inställning till att ta SMS-lån. På grund 
av att det enbart var en respondent som tagit SMS-lån valde vi att rikta in oss på 
gymnasiestudenternas köpbeteende i större utsträckning än SMS-lån. När vi undersökte det 
insamlade matrialet fann vi att flera faktorer som korrelerar med i vilken utsträckning 
gymnasieeleverna kan tänka sig ta SMS-lån. Bland annat kunskapen om kostnaderna 
förknippat med SMS-lån, om konsumenten upplever det som okej/normalt att ta SMS-lån 
samt flertalet faktorer rörande etik och elevernas uppfattning om marknadsföringen för SMS-
lån. 
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Abstract 
 
The mobile phone is a very critical tool for youths nowadays. However, mobile phones can 
easily lead to economical problems. The number of cases the Swedish organization 
Kronofogden receives regarding SMS-loans has grown alarmingly during the last years, and 
many of these cases include youths. 
 
The main purpose of our study is to identify factors that influence the high school students 
buying behavior and to investigate if those factors influence in which extent the students may 
take an SMS-loan. To further investigate the factors that influence the consumer’s choice to 
take SMS-loans we chose to evaluate the decision-making process and the extent of this 
process. We also analyze the importance of gender in the decision-making process. Last but 
not least we describe the consumers view off the marketing regarding SMS-loans from an 
ethical perspective. 
 
The study is a quantitative study based on 201 surveys that were answered by students from 
two high schools in Umeå, Dragonskolan and Östra gymnasiet.  The selection was made from 
male and female respondents where theoretical as well as practical high school programs are 
included. The result of our surveys gave us many correlations with both 95 and 99 percent 
significance.  
 
The results of our study shows that the decision process often is very limited, however, 
women tend to have a more limited decision process than men. The study also reveals ethical 
issues in the marketing regarding SMS-loans from a consumer’s perspective. The student’s 
view of the marketing regarding SMS-loans is that the marketing of SMS-loans does not 
portray a fair view of what SMS-loans really mean. Our respondents also recognize that the 
marketing of SMS-loans do not display the price in an acceptable way and that the marketing 
is not very truthful.  
 
Our study also shows that only one respondent has taken an SMS-loan, and a majority of our 
respondents could not see themselves apply for a SMS-loan. Because only one of our 
respondents answered that they has taken an SMS-loan we mainly focused on the high school 
students buying behavior rather than SMS-loans. Our findings suggest that several factors 
influence the consumer’s attitudes towards SMS-loans. Among these factors are the 
consumer’s knowledge of the costs regarding SMS-loans, the consumer’s perception of 
attitudes in the society towards taking SMS-loans and factors regarding the consumer’s 
perception of ethical issues in the marketing of SMS-loans. 
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1. Inledning 

 
1.1 Problembakgrund 
 
Kommunikationen har utvecklats enormt de senaste 150 åren. Förr var det endast möjligt att 
kommunicera via brev på posten då det varken fanns telefon eller dator. När Alexander 
Graham Bell 1876 uppfann telefonen började däremot den nya tidens snabba 
kommunikation.1 Idag ser vi kommunikationen som något självklart och vi kan kontakta vem 
som helst på planeten inom loppet av några sekunder. Under andra världskriget tillverkades 
de tidigaste mobiltelefonerna som var stora och tunga apparater monterade i jeepar och var 
alltså inte särskilt portabla2. Världens första helautomatiska mobiltelefonsystem skapades i 
Sverige år 1956 genom ett samarbete mellan Ericsson och TeliaSonera. Det var nu för första 
gången möjligt att ringa och ta emot samtal från bilen utan att tvingas bli kopplad av en 
växeltelefonist.3 Idag är däremot den svenska mobilmarknaden väl utpräglad och omsätter 
miljardsummor varje år. I Sverige såldes det drygt 3 miljoner mobiltelefoner år 2007 och 
faktum är att vi svenskar är bland de länder i världen som har flest mobiltelefonabonnemang 
per invånare4. Statistik från SIKA Institutet visar att antalet abonnemang i Sverige vid slutet 
av 2007 uppgick till nära 10,4 miljoner medan antalet kontantkort översteg 4,6 miljoner5. 

Förra året uppgav 94 procent av befolkningen i Sverige att man använder mobiltelefon och 61 
procent av familjer med barn under 16 år i hushållet uppgav att något eller några av barnen 
hade mobiltelefon med eget abonnemang eller kontantkort6. 
 
Mobiltelefonen är idag en mycket viktig del i ungdomars liv. Många tonåringar är personligt, 
emotionellt och psykologiskt sammankopplade med deras mobiltelefoner. Mobiltelefonen har 
blivit en självklar, och i vissa fall, kritisk del av deras sociala kommunikation.7 Många 
ungdomar har dock hamnat i en skuldfälla till följd av sin konsumtion av mobila tjänster. 
Svensk statistik visar att cirka 70 procent av kronofogdens ärenden av skulder bland 
ungdomar är just skulder associerade till mobiltelefoner. Det är inte bara samtalen som kostar 
pengar, utan med de nya 3G telefonerna är det mängden nerladdad information som står för 
de största kostnaderna.8  

                                                 
1 Multitelefoni (27 Nov 2008) 

http://www.multitelefoni.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48:telefonens-
historia&catid=35:fast-telefoni&Itemid=56 

2 Näringslivshistoria, Mobiltelefonens historia (27 Nov 2008) 
http://www.naringslivshistoria.se/templates/Page.aspx?id=554&epslanguage=SV 

3 Fakta om mobilen (17 Nov 2008) http://www.mobilen50ar.se/FaktabladSVFinal.pdf 
4 Mobil (18 Nov 2008) 

http://www.mobil.se/ArticlePages/200801/24/20080124170000_MOB607/20080124170000_MOB607.db.a
sp 

 SCB (19 Nov 2008) http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2004K03_TI_11_A05ST0403.pdf 
5 Televerksamhet 2007 (19 Nov 2008) http://www.sika-

institute.se/Templates/FileInfo.aspx?filepath=/Doclib/2008/Statistik/Tabeller%20-
%20Televerksamhet%202007.xls 

6 Individundersökning 2007 – Svenskarnas användning av telefoni och internet. PTS.se rapport nr: PTS-ER-
2007:26 s.30 

7 Virpi Oksam, ”Young People and Seniors in Finnish, ‘Mobile information Society’” Journal of Interactive Media 
in Education, Vol.2, (2006): 9-11. 

8 Aftonbladet, 3G Skuldfälla (17 Nov 2008) http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article322012.ab 
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SMS-lån är ett annat fenomen som bidragit mycket till ungdomars skuldsatthet. Antalet 
ärenden hos Kronofogden har ökat lavinartat de senaste åren och under 2008 hade nära 36000 
anmälningar om obetalda SMS-lån inkommit till Kronofogden. Ungdomar är enligt 
Kronofogden oroväckande överrepresenterade när det gäller antalet ansökningar om 
betalningsföreläggande som rör SMS-lån. År 2008 stod ungdomar mellan 18-25 år för 27 
procent av ärendena hos Kronofogden.9 Att så många ungdomar tar SMS-lån gör det 
intressant att undersöka hur deras väg fram till beslutet att ta ett lån ser ut. Inom forskning 
kring konsumtion och konsumentbeteende har kanske ett av de mest inflytelserika 
antagandena varit att köp föregås av en relativt rationell köpbeslutsprocess. Denna process 
består av fem steg och innebär att konsumenten upptäcker ett problem, söker information, 
utvärderar alternativen, genomför köpet samt utvärderar resultatet. Denna modell har dock 
fått mycket kritik där bland annat Olshavsky och Granbois anser att det i många fall inte 
förekommer någon beslutsprocess. De menar till exempel att köp ofta kan ske genom 
imitation av andra, av nödvändighet eller av impulsivitet.10 
 
Marknadsföringen gällande SMS-lån är ofta bristfällig. Enligt rapporten ”Överskuldsättning 
och ekonomiska problem bland ungdomar” är reklamen i allt större utsträckning 
svåröverskådlig, otillräcklig och innehåller rent felaktig information om de totala kostnaderna. 
Ungdomar faller lättare för reklambudskap och när informationen är bristfällig och felaktig 
blir de extra utsatta.11 Aktörerna på SMS-lånemarknaden har även fått kritik för att rikta in sig 
på de konsumenter som redan befinner sig i en svag ekonomisk situation. En bidragande 
orsak till detta är ett ”kryphål” i lagstiftningen. En stor del av SMS-lånen har en löptid som 
understiger tre månader. Enligt nu gällande lag behöver långivarna inte ange den effektiva 
räntan, inte göra kreditprövning eller upprätta ett skriftligt avtal för lån med en löptid som 
understiger tre månader. Detta medför att personer som normalt inte har möjlighet att ta lån 
nu kan ta SMS-lån med kort löptid.12 
 
Att väldigt många ungdomar har obetalda skulder hos kronofogden till följd av sitt 
användande av mobila tjänster och SMS-lån samt att långivarna marknadsför sig och riktar in 
sig specifikt mot individer i en svag ekonomisk ställning är det framträdande motivet till 
ämnesvalet. Det faktum att informationen kring lånen är mycket bristfällig och vilseledande 
gör det intressant att undersöka hur ungdomar förhåller sig till den information som finns 
tillgänglig. Day och Brandt har i en studie använt sig av en vidareutveckling till 
köpbeslutsprocessen som syftar till att beskriva hur information påverkar konsumentens val 
av krediter. Resultatet visar dock att även väsentligt förbättrad information och kunskap hos 
konsumenten har en relativt liten effekt på konsumenters beteende.13  
 
För att försöka vända den oroväckande trenden rörande SMS-lån har till exempel 
Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogden genomfört en gemensam satsning på 
utbildning i privatekonomi. De har speciellt riktat in sig på utbildning av gymnasieelever 

                                                 
9 Kronofogden, Obetalda SMS lån. Konsekvenser hos Kronodogden (10 Jun 2009) 

http://www.kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf 
10 Richard W. Olshavsky och Donald H. Granbois, ”Consumer Decision Making – Fact or Fiction” Journal of 
Consumer Research, Vol.6, September (1979): 93, 95-99. 
11 Konsumentverket, ”Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar” KFM Rapport 2008:3, s.3 
http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2008/KFM%20Rapport%202008%203.pdf 
12 Affärsvärlden, De nya ockrarna (21 Nov 2008) http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article403840.ece 
13 George S. Day och William K. Brandt, ”Consumer Research and the Evaluation of Information Disclosure 

Requirements: The Case of Truth in Lending” Journal of Consumer Research, Vol.1, June (1974): 21-24, 31. 
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genom bland annat kampanjen ”Kolla på cashen” vars syfte är att öka gymnasieelevers 
kunskap om privatekonomi.14 Även andra aktörer ser gymnasieelever som nyckeln till ett 
förebyggande arbete för en förbättrad privatekonomi bland ungdomar. I både Stockholm och i 
Umeå har det anordnats föreläsningar och seminarier för gymnasieelever tack vare projekt 
såsom Ung-i-vardagen och Skuldsatt.nu.15 16 
 
Med bakgrund av att många ungdomar har obetalda skulder hos Kronofogden rörande SMS-
lån och att de satsningar på utbildning som genomförts riktar in sig på gymnasieelever, ställer 
vi oss frågan, hur upplever gymnasielever den information som finns tillgänglig? I vilken 
utsträckning söker eleverna information?  Vilka informationskällor förlitar sig eleverna på vid 
utvärdering och tecknande av SMS-lån? Sker beslutet efter att konsumenten genomgått någon 
beslutsprocess? Dessa frågeställningar leder oss till vår problemformulering: 

1.2 Problemformulering 
 

Vilka faktorer styr gymnasieelevers köpbeteende och påverkar dessa faktorer i vilken grad de 
kan tänka sig att ta SMS-lån? 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet i denna studie är att identifiera faktorer som påverkar gymnasieelevers 
köpbeteende och undersöka om dessa faktorer påverkar i vilken grad eleverna kan tänka sig ta 
SMS-lån. För att få en tydligare bild av gymnasielevernas köpbeteende kommer vi även att: 
 
• Beskriva gymnasielevernas syn på marknadsföringen beträffande SMS-lån ur ett etiskt 

perspektiv. 
 
• Analysera könets betydelse för gymnasieelevers köpbeteende. 

 
 

1.4 Begränsningar  
 
När vi i syftet pratar om gymnasieelever menar vi gymnasieelever i Umeå kommun. Detta 
förklarar vi mer utförligt i vårt praktiska metodavsnitt när vi diskuterar population och urval. 
När vi i fortsättningen talar om SMS-lån avser vi lån där personen skickar iväg ett SMS och 
inom kort får lånebeloppet insatt på sitt bankkonto. Vi har därmed valt att enbart fokusera oss 
på SMS-lån och undersöker alltså inte om respondenterna tagit andra krediter som tillexempel 
banklån eller använder sig utav kreditkort.  
 
Vi undersöker inte hur mycket pengar våra respondenter eventuellt har lånat eller hur många 
gånger de lånat. Vår studie undersöker istället hur vanligt förekommande SMS-lån är bland 
gymnasieeleverna och i vilken utsträckning de kan tänka sig ta SMS-lån. 

                                                 
14 Koll på cashen (10 Jun 2009) 

http://www.kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf 
15 Privatekonomi på schemat (11 Jun 2009) http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/privatekonomi-pa-

schemat-1.837120 
16 Unga skuldsätter sig genom SMS-lån (11 Jun 2009) http://www.folkbladet.nu/?p=147567 
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2. Kunskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskriver vi de metoder vi har valt att använda för att skriva vår uppsats. Vi 
diskuterar bland annat ämnesvalet, de kunskapsteoretiska utgångspunkterna samt valet av 
en kvantitativ forskningsmetod. 
 
 
2.1 Ämnesval  

Att skriva uppsats med inriktning på marknadsföring var ett naturligt val för oss eftersom vi 
tycker att det är ett mycket intressant ämne inom företagsekonomi som till stor del behandlar 
mänsklig psykologi och beteende. Valet av att specialisera oss på just SMS-lån och 
gymnasieungdomar gjordes, som tidigare nämnts, mot bakgrund av att detta idag är ett 
högaktuellt ämne och ett stort problem i samhället med ungdomar som blir allt mer skuldsatta 
hos kronofogden. 

 
2.2 Deduktiv- och positivistisk ansats 
 
Forskning kring marknadsföring och konsumentbeteende har pågått under en längre tid och 
det finns därför mycket skrivet på området. Eftersom det inte kan sägas vara ett outforskat 
område var grundtanken att endast anta en deduktiv ansats. Detta innebär att vi utgår från den 
teori som finns och bygger upp en teoretisk referensram som sedan används för att analysera 
den egna undersökningen.17 Vid sammanställningen av resultaten uppmärksammade vi 
däremot att det finns signifikanta skillnader mellan könen när det gäller faktorerna kring 
beslutsprocessens omfattning. För att på ett bra sätt förklara dessa skillnader valde vi att 
komplettera den deduktiva ansatsen med en induktiv teoridel.  
 
Kunskapsteoretisk utgångspunkt handlar om vad som skall ses som kunskap inom det ämne 
som studeras. Vid den positivistiska utgångspunkten intar forskaren en objektiv ställning till 
det som avses studeras.  Förfarandet vid utgångspunkten bygger framförallt på insamlad fakta 
och data som systematiseras och analyseras utifrån logiska resonemang samt observerbara och 
mätbara företeelser. Utgångspunkten används ofta vid kvantitativa metoder för att fastställa 
hur hållbar en teori är. 18 Då vår uppsats huvudsakligen syftar till att identifiera faktorer som 
styr ungdomars beslut att binda sig till kortfristiga SMS-lån, har vi valt att använda oss av den 
positivistiskt kunskapsteoretiska utgångspunken. Om syftet med vår studie istället varit att 
skapa en djupare förståelse kring ungdomarnas beteende hade hermeneutiken som 
kunskapsteoretisk utgångspunkt varit ett bättre alternativ då den i större utsträckning 
fokuserar på en djupare förståelse av människan och tolkning av dess upplevelser, värderingar 
och erfarenheter.19 
 
 
 
  

                                                 
17 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 23. 
18 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 26-28. 
19 Ibid., 28-31. 
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2.3 Val av metod 
 
Eftersom tyngdpunkten i vår undersökning handlar om att identifiera faktorer som kan 
påverka konsumenten och dess beteende anser vi att kvalitativa data, om än mer djupgående, 
inte på ett tillfredsställande sätt kan tillgodose vårt syfte. Vi har därför valt att arbeta med en 
kvantitativ forskningsmetod. Vi vill få en överblick över en större grupp ungdomar för att 
kunna göra jämförelser och identifiera samband. Detta anser vi inte kunna uppnås på ett lika 
bra sätt med en kvalitativ metod där man intervjuar sina respondenter för att få en mer 
djupgående förståelse av vad de tänker och tycker om de ställda frågorna. Vid en kvantitativ 
undersökning vill man istället få enkla och snabba svar på en större del frågor där kvaliteten 
på svaren inte är lika viktig. Svaren på frågorna kan samlas in på olika sätt, vår undersökning 
kommer göras med en enkät som kommer att delas ut till gymnasieelever i Umeå.20  
 
Det finns givetvis även kritik mot kvantitativa undersökningar. Vid användning av en 
kvantitativ metod samlas det vanligtvis in mycket information, men kritiken riktar in sig mot 
hur relevant dessa data är. Kritiken riktas också till att forskaren redan har valt sin 
urvalsgrupp och sina frågor redan innan undersökningen har börjat och tar således inte hänsyn 
till om respondenterna anser att andra frågor är viktigare eller mer relevanta till 
undersökningen. Forskaren kan heller inte se hur respondenterna reagerar när de får frågorna 
eftersom en kvantitativ undersökning ofta genomförs av någon annan än forskaren själv. Trots 
kritiken anser vi att en kvantitativ metod på bästa sätt tillgodoser vårt syfte.21 
 

2.4 Insamling av sekundärkällor 
 
Vår studie bygger till stor del på vetenskapliga artiklar. Artiklarna hittade vi genom att söka i 
två olika databaser som vi har tillgång till genom Umeå Universitetsbibliotek. De databaser vi 
använt oss av var Business Source Premier och Emerald fulltext. Vi använde oss bland annat 
utav sökorden: consumer loans, money attitudes, ethical marketing, impulsive buying, 
consumer decision-making, consumer behavior och buying behavior. Som ett komplement till 
dessa referensdatabaser har vi även använt oss utav Google Scholar. Forskningen kring 
konsumentbeteende är väldigt omfattande och vi har därför använt sökorden i olika 
kombinationer för att snäva av sökningen till det område som är relevant för vår studie. Vi har 
även valt att gå igenom källförteckningen på de artiklar vi ansett vara relevanta för att på så 
sätt hitta ytterligare relevant teori. 
 
De böcker vi valt att använda rörande framför allt uppsatsens metodkapitel har vi funnit 
genom Umeå Universitetsbibliotek och dess sökmotor ALBUM. Statistik och visst 
bakgrundsmaterial är hämtat från bland annat SIKA Institutet samt Post och telestyrelsens 
hemsida. Ytterligare bakgrundsmaterial är hämtat från Kronofogdens och SCB’s hemsida 
samt genom sökning i dagspress på internet. 
 
Två av artiklarna vi använder oss utav kan anses för gamla för att referera till i en uppsats som 
fokuserar på ungdomars köpbeteende i dagens samhälle, dessa två artiklar är ”Consumer 
Research and the Evaluation of Information Disclosure Requirements: The Case of Truth in 
Lending” av Day, George S och W.K, Brandt från 1974, samt Consumer Decision Making – 

                                                 
20 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 40-41. 
21 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Lund: Studentlitteratur, 1997), 82. 
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Fact or Fiction” av Olshavsky, Rickard W och Donald H. Granbois från 1979. Båda dessa 
artiklar behandlar teman som vi inte anser förändras i samma hastighet som tillexempel 
marknadsföring som förändras mycket pågrund av ny teknik som möjligör ny och smidigare 
marknadsföring. Därför anser vi att dessa artiklar går att överföra till dagens ungdomar, och 
således till vår uppsats. 
 
Många av våra artiklar är också skrivna utanför Sverige och behandlar därför också respektive 
länders situationer. Vi anser att dessa artiklar går att överföra till Svenska förhållanden 
eftersom länderna som i vårt fall Storbrittanien samt USA har förhållanden som liknar de 
svenska.“Ethical issues in insurance marketing in the UK” av Diacon, Stephen R, och C.T, 
Ennew är ett exempel på en sådan artikel. Artikeln beskriver hur marknadsföringen av 
försäkringar går till i Storbrittanien, samt hur den kan anses oetisk på grund av att säljare 
bland annat får provision för vajre såld försäkring, något som också existerar i Sverige.  
 
”I’ll always be in dept” ”: Irish and UK student behaviour in a credit led environment” av 
O´Loughlin, Deidre och I, Szmigin är också ett exempel på en artikel som är skriven i 
Storbrittanien men som vi anser går att överföra till svenska förhållanden. Den förklarar hur 
kreditkortsföretag marknadsför sig till studenter i Storbrittanien på campusområdet. Något 
som vi kan se i Sverige mer och mer genom att bankerna marknadsför sig specifikt mot 
studenter. 
 
Även artikeln ”Money Attitudes, Credit Card Use, and Compulsive Buying among American 
College Students” av Roberts, James A, och E. Jones som behandlar Amerikanska collage 
studenters användning av kreditkort anser vi går att överföra till svenska förhållanden 
eftersom de olika attityderna som författarna beskriver i sin artikel går att identifier på de 
gymasieeleverna som vi har undersökt i vår uppsats. 
 
 

2.5 Kritik av sekundärkällor 
 
Vid genomförande av intervjuer eller enkäter är det viktigt att diskutera tillförlitligheten på de 
källor som forskaren bygger sin studie på. Ejvegård ställer upp fyra krav på källorna vilka vi 
kommer utgå från i vår kritiska granskning av de sekundära källorna.22 

Äkthetskrav 
Det är viktigt att källorna är äkta och inte är falsarium23. Det är naturligtvis näst intill omöjligt 
för oss att avgöra om källorna i den teoretiska referensramen är äkta eller falsarium. Vi utgår 
däremot ifrån att de är äkta med bakgrund av att alla artiklar är publicerade i vetenskapliga 
tidsskrifter och därmed är noggrant granskade av forskare på respektive område.  
 

Oberoendekrav 
När det gäller kravet på oberoendet menar Ejvegård att det som forskare är speciellt viktigt att 
vara uppmärksam på propaganda och eventuellt vinklat material24. Ser vi till källorna i 
problembakgrunden är flertalet icke-vetenskapliga artiklar från dagspress och hemsidor. Här 
kan vi inte utesluta att artiklarna är vinklade och färgade av författarnas åsikter om SMS-lån. 

                                                 
22 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), 62-64. 
23 Ibid., 62. 
24 Ibid., 63. 



 

Thurén menar bland annat att trovärdigheten på en källa stärks när flera källor ger samma 
version utan att ha haft kontakt med varandra
problembakgrunden är någorlunda objektiva är att när vi söker bland artiklar rörande SMS
finns det mängder med artiklar skrivna av olika författare och som, såvitt vi kan se, är skrivna 
oberoende av varandra, men som ändå i stora drag har liknande inne

Färskhetskrav 
Ejvegård menar att det i allmänhet är bättre att söka sig till så nya källor som möjligt då nyare 
källor generellt sett har mer fakta och nyare rön
nya källor som möjligt. Ser vi till den teo
relativt gamla. Vi har en artikel från 1996, en artikel från 1979 samt en artikel från 1974. Vi 
har trots deras ålder valt dessa artiklar då vi anser att de är relevanta för vår studie. 
Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna i den teoretiska referensramen är däremot från 
2000-talet vilket vi anser uppfylla tidskravet på ett tillfredsställande sätt.

Samtidighetskrav 
Samtidighetskravet innebär att en källa som ligger närmare i tiden för den händelse man vi
beskriva är bättre än att använda den färskaste källan.
företeelse anser vi i detta fall att samtidighetskravet och färskhetskravet smälter samman. Ser 
vi till de tidningsartiklar och rapporter vi valt att använda i p
problematiken kring SMS-lån är majoriteten publicerade år 2007/2008. 
 
 

3. Teoretisk referensram
 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorierna som ligger till grund för vårt arbete. 
Kapitlet är indelat i tre huvudområ
beslutsprocess och informationens
etiska aspekter kring marknadsföringen av SMS
valda teorierna hänger ihop och få en bra stringens kommer vi att följa dessa sju steg:

3.1 Beslutsprocessen och dess omfattning
 
Ett av de kanske mest grundläggande antagandena in
konsumentbeteenden är att det förekommer en beslutsprocess vid köp av produkter/tjänster.
De flesta artiklar angående konsumentbeteenden 

                                                 
25 Thorsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber, 2005), 35.
26 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 64.
27 Ibid., 64. 
28 Olshavsky och Granbois, ”Consumer Decision Making 
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Figur 1 Egen modell över utgångspunkterna för den teoretiska referensramen.
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Engel, Kollat och Blackwell presenterar en beslutsmodell som något förenklat kan beskrivas i 
fem steg. I ett första steg upptäcker konsumenten ett behov. Nästa steg innebär att 
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29 James F. Engel, David T. Kollat och Roger D. Blackwell, 

Winston Marketing Series, 1968), 

Figur 2 Förenklad 
beskrivning av Engel, Kollat 
och Blackwells beslutsmodell 

beslutsprocesser hos konsumenter. Dessa modeller har formulerats på olika sätt, men en 
röd tråd bland modellerna kan skönjas. Vad modellerna har gemensamt är: 

Två eller flera köpalternativ måste finnas, och därmed finns en valmöjlighet hos 

Utvärderingskriterier gör det möjligt att förutsäga konsekvenserna av dessa 
valmöjligheter för konsumenter. 

Det alternativ som konsumenterna väljer bestäms genom beslutsregler eller 

Information från externa och interna källor används i beslutsregler eller 

Engel, Kollat och Blackwell presenterar en beslutsmodell som något förenklat kan beskrivas i 
fem steg. I ett första steg upptäcker konsumenten ett behov. Nästa steg innebär att 
konsumenten söker information och alternativ. I det tredje steget utvärdera
alla alternativ har utvärderats fattar konsumenten ett beslut att köpa eller 
Om konsumenten väljer att gå vidare och genomföra köpet hamnar han/hon 
femte och sista steget, efterköpsbeteende.29 
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 Budget allocation (är konsumenterna rationella/systematiska 
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James F. Engel, David T. Kollat och Roger D. Blackwell, Consumer Behavior (New York: Holt, Reinhart and 
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Slutsatsen av undersökningen är enligt Olshavsky och Granbois att förekomsten av en 
köpbeslutsprocess som föregås av ett köpbeslut i många fall inte existerar eller i alla fall är 
väldigt begränsad.31 När det gäll
menar de att någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av konsumenterna visar tecken 
på någon slags systematisk planering och beslutsfattande
fyra kategorierna som nämns ovan. Även vid förstagångsköp, dvs. då konsumenten köper en 
produkt för första gången, sker det i många fall inte någon beslutsprocess.
 
När det gäller syftet att bedöma omfattningen av ungdomars beslutsprocess, har vi utifrån 
Olshavsky och Granbois resultat valt att belysa vissa faktorer som vi tror kan påverka 
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Artikeln av Olshavsky och Granbois är intressant för vår uppsats då den visar på att 
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konsumenten som väldigt logisk och rationell.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
30 Olshavsky och Granbois, ”Consumer Decision Making 
31 Ibid., 98. 
32 Ibid., 95.  
33 Ibid., 93. 
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orierna som nämns ovan. Även vid förstagångsköp, dvs. då konsumenten köper en 
produkt för första gången, sker det i många fall inte någon beslutsprocess. 

När det gäller syftet att bedöma omfattningen av ungdomars beslutsprocess, har vi utifrån 
ch Granbois resultat valt att belysa vissa faktorer som vi tror kan påverka 

omfattningen av beslutsprocesser hos ungdomar: 

Egen sammanfattande modell över de indikatorer på beslutsprocessens omfattning som vi grundar stu

Artikeln av Olshavsky och Granbois är intressant för vår uppsats då den visar på att 
konsumenters köpbeslut ofta sker på en irrationell basis. Den visar på en mer nyanserad bild 
av konsumenters agerande gentemot den historiskt sett starkt förankrade ansatsen som ser 
konsumenten som väldigt logisk och rationell.33 
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Generic allocation
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• Mängd informationssökning
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ndikatorer på om konsumenten genomgår någon 
Olshavsky och Granbois tillexempel om 

om konsumenten söker 

Slutsatsen av undersökningen är enligt Olshavsky och Granbois att förekomsten av en 
köpbeslutsprocess som föregås av ett köpbeslut i många fall inte existerar eller i alla fall är 
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Faktorer som driver 
konsumentens beslut vid 
begränsad beslutsprocess

•Vanor
•Livsstil
•Preferenser från barndomen
•Gruppnormer
•Imitation av andra
•Slumpen
•Rekommendationer av andra

 
3.2 Begränsad beslutsprocess
 
 

 
3.3 Kontant eller Kredit
 
Day och Brandt har i en amerikansk studie undersökt hur förbättringar i information angående 
lån påverkar konsumentens informationssökning och beteende. För att bedöma 
informationens påverkan använde Day och Brandt en vidareutveck
köpbeslutsprocessen som är inriktad mot just beslut rörande lån och krediter.
stegen i denna process är i likhet med den klassiska köpbeslutsprocessen att konsumenten 
upptäcker ett behov, planerar och söker information. I nästa steg måst
om han/hon ska betala med kontanter, krediter eller att avbryta köpet. Detta beslut påverkas 
bland annat av konsumentens kunskap om lånevillkor, konsumentens attityd till för
nackdelar med krediter, konsumentens ekonomiska situ
konsumenten att betala med kontanter går han/hon vidare i processen genom att välja 
återförsäljare, genomföra själva köpbeslutet samt genomgå efterköpsbeteende.

Figur 5 Egen bearbetning av hur Day och Brandt menar att ränteinformation påverkar konsumentens beslut

Väljer konsumenten istället att betala på kredit går han/hon vidare i processen genom att välja 
återförsäljare, söka och välja vilken kredittjänst som m
                                                 
34 Olshavsky och Granbois, ”Consumer Decision Making 
35 Day och Brandt, ”Consumer Research and the Evaluation of Information Disclosure Requirements: The Case 

of Truth in Lending,” 21-24.   
36 Ibid., 23-24. 

Beslut att betala med 
kontanter, krediter 

eller  skjuta upp 
köpet

Tillgång på kontanter 
och behovets vikt

Figur 4 Egen sammanfattning av de 
faktorer vid en begränsad beslutsprocess 
som kan påverka konsumentens 
beteende. 

Begränsad beslutsprocess  

Vilka faktorer påverkar och driver konsumenters 
köpbeslut, om det nu finns en väldigt begränsad eller 
icke existerande beslutsprocess? Olshavsky och Granbois 
menar att konsumenters köpbeteenden väldigt snabbt blir 
en vana och att de på så sätt minskar inve
av någon beslutsprocess i takt med att deras
erfarenheter ökar. Konsumenters köpbeslut kan påverkas 
av en rad olika faktorer, och några av dessa utgörs enligt 
Olshavsky och Granbois av konsumenters personliga 
behov, kulturellt förankrade livsstilar samt prefere
som konsumenter erhållit från barndomen. Vidare menar 

de att köpbeslut kan härstamma från påverkan av 
gruppnormer, imitation av andra konsumenter, genom 
rekommendationer av andra konsumenter eller helt 
slumpmässigt.34 

Kontant eller Kredit  

Day och Brandt har i en amerikansk studie undersökt hur förbättringar i information angående 
lån påverkar konsumentens informationssökning och beteende. För att bedöma 
informationens påverkan använde Day och Brandt en vidareutveck
köpbeslutsprocessen som är inriktad mot just beslut rörande lån och krediter.
stegen i denna process är i likhet med den klassiska köpbeslutsprocessen att konsumenten 
upptäcker ett behov, planerar och söker information. I nästa steg måste konsumenten ta beslut 
om han/hon ska betala med kontanter, krediter eller att avbryta köpet. Detta beslut påverkas 
bland annat av konsumentens kunskap om lånevillkor, konsumentens attityd till för

konsumentens ekonomiska situation samt behovets vikt
konsumenten att betala med kontanter går han/hon vidare i processen genom att välja 
återförsäljare, genomföra själva köpbeslutet samt genomgå efterköpsbeteende.

Day och Brandt menar att ränteinformation påverkar konsumentens beslut

Väljer konsumenten istället att betala på kredit går han/hon vidare i processen genom att välja 
återförsäljare, söka och välja vilken kredittjänst som man vill använda. Efter detta 
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Vilka faktorer påverkar och driver konsumenters 
köpbeslut, om det nu finns en väldigt begränsad eller 
icke existerande beslutsprocess? Olshavsky och Granbois 
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de att köpbeslut kan härstamma från påverkan av 
gruppnormer, imitation av andra konsumenter, genom 
rekommendationer av andra konsumenter eller helt 

Day och Brandt har i en amerikansk studie undersökt hur förbättringar i information angående 
lån påverkar konsumentens informationssökning och beteende. För att bedöma 
informationens påverkan använde Day och Brandt en vidareutveckling av 
köpbeslutsprocessen som är inriktad mot just beslut rörande lån och krediter.35 De första 
stegen i denna process är i likhet med den klassiska köpbeslutsprocessen att konsumenten 

e konsumenten ta beslut 
om han/hon ska betala med kontanter, krediter eller att avbryta köpet. Detta beslut påverkas 
bland annat av konsumentens kunskap om lånevillkor, konsumentens attityd till för- och 

samt behovets vikt. Väljer 
konsumenten att betala med kontanter går han/hon vidare i processen genom att välja 
återförsäljare, genomföra själva köpbeslutet samt genomgå efterköpsbeteende.36    

 
Day och Brandt menar att ränteinformation påverkar konsumentens beslut 
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konsumenten köpbeslutet och hamnar till sist i det sista steget efterköpsbeteende. Valet av 
återförsäljare och kredittjänst påverkas bland annat av kunskap om räntor och avgifter, attityd 
mot återförsäljaren och kredittjänsten samt konsumentens uppfattning om den relativa 
kostnaden av att välja alternativa kredittjänster.37   
 
Studien genomfördes med nära 800 personliga intervjuer i Kalifornien under oktober 1970 
cirka 15 månader efter införandet av den amerikanska lagen ”the Consumer Credit Protection 
Act”. Denna lag hade till syfte att underlätta för konsumenten att jämföra kostnader och 
avgifter med lån genom att standardisera hur information om lån och räntor ska finnas 
tillgänglig för konsumenten.38 Vad Day och Brandt kom fram till var att den ökade kunskapen 
om räntor och kostnader förknippade med krediter hos konsumenten hade relativt liten effekt 
på informationssökningen och användandet av dessa krediter. Day och Brandt menar att detta 
kan bero på att konsumenter i vissa fall får informationen först efter att ett köpbeslut tagits, 
men även att konsumenterna uppfattar beslutet att köpa en produkt betydligt svårare än valet 
mellan att betala med kontanter eller kredit. De menar också att även om konsumenternas 
kunskap ökat kraftigt, så är majoriteten av konsumenterna dåligt informerade. Bland de 
konsumenter som har dålig ekonomisk ställning och är lågutbildade får den ökade 
informationen minst effekt.39 
 
Artikeln är intressant för vår uppsats eftersom den visar hur information påverkar 
konsumenten vid frågor som rör lån. Även om studien genomförts i USA och behandlar andra 
typer av lån än SMS-lån, så anser vi det vara intressant undersöka om det finns något 
samband mellan konsumentens kunskap, informationssökning samt beteende.   
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of Truth in Lending,” 24. 
38 Ibid., 21-23. 
39 Ibid., 30-31. 



 

Faktorer som enligt Yard 
påverkar konsumentens 

möjlighet att utvärdera olika 
låneerbjudanden

•Korrekt information som 
presenteras på ett bra sätt

•Konsumentens förmåga att 
tolka och förstå den information 
som finns tillgänglig

 
3.4 Utvärdering av låneerbjudanden
 
För att konsumenten på ett rättvist sätt ska kunna jämföra låneerbjudanden är det viktigt att 
den kostnadsinformation som finns tillgänglig är korrekt och presenterad på ett bra sät
gäller även att informationen kan förstås av mottagaren. 
problem att tolka den information som finns tillgänglig. 
konsumenter resonerar när de jämför och bedömer olika låneerbjudan

 

3.5 Attityd  till pengar  
 
Roberts och Jones undersöker
kopplat till tvångsmässigt köpbeteende
tvångsmässiga köpbeteende genom att ta hänsyn till fyra steg som beskrivs med hjälp a
skala kallad MAS som är framtagen av Yamauchi och Templer.
 
Skalan beskriver olika typer av attityder som respondenten har gentemot pengar och där det 
går att känna igen personer genom deras handlande inom de olika stegen. I Robert och Jones 
undersökning framhäver de kopplingen mellan de olika stegen och hänför sedan dessa steg till
hur stor sannolikheten är att ungdomarna 
undersökning är frågan om studenter som innehar
tvångsmässigt köpbeteende.43 
 
Skalan består i sitt ursprungliga utförande utav fyra steg men författarna valde att använda sig 
utav tre av de fyra vilket även vi kommer att göra. Det första steget behandlar sparande vilket 
vi anser är irrelevant för gymnasielever eftersom de sällan eller aldrig har något arbete vid 

                                                 
40 Stefan Yard, ”Consumer loans with fixed monthly payment Information problems and solutions based on 

some Swedish experiences”  The International Journal of Bank Marketing
41 Ibid., 76-77. 
42 James A. Roberts och Eli Jones, ”Money Attitudes, Credit Card U

College Students” The Journal of Consumer
43 Ibid., 216 

Figur 6 Egen sammanfattning av de 
faktorer som Yard menar är väsentligt för 
att kunna utvärdera olika 
låneerbjudanden. 

möjlighet att utvärdera olika 

tolka och förstå den information 

Utvärdering av låneerbjudanden  

För att konsumenten på ett rättvist sätt ska kunna jämföra låneerbjudanden är det viktigt att 
den kostnadsinformation som finns tillgänglig är korrekt och presenterad på ett bra sät
gäller även att informationen kan förstås av mottagaren. Konsumenter har
problem att tolka den information som finns tillgänglig. Yard har i en studie undersökt hur 
konsumenter resonerar när de jämför och bedömer olika låneerbjudanden. För att tar reda på 

detta undersökte Yard studenters spontana uppskattningar 
av olika låns kostnader när endast dess betalningsmönster 
är kända för konsumenten. Den årliga räntan och/eller 
kreditkostnaden var således okänd för studieobjekten.
 
Vad Yard kom fram till var bland annat att många 
konsumenter har svårt att tolka och förstå den årliga 
räntan och på grund av detta i för stor grad förlitar sig på 
information rörande den totala kreditkostnaden i absoluta 
termer, vilket leder till en felaktig kostnadsbedömning av 
lånen.41 Utifrån vår uppsats blir konsumenters bristande 
förmåga att tolka och förstå den information som finns 
tillgänglig intressant då det kan leda till ett bristfälligt 
beslutsunderlag för konsumenten och i slutändan kan vara 
en bidragande orsak till att många ungdomar hamnar i 
skuldfälla när det gäller SMS-lån.   
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För att konsumenten på ett rättvist sätt ska kunna jämföra låneerbjudanden är det viktigt att 
den kostnadsinformation som finns tillgänglig är korrekt och presenterad på ett bra sätt. Det 
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sidan av sina studier och således inte någon inkomst. De som har en inkomst har troligen 
ingen marginal att spara av sin lön.44 
 
Första steget i skalan behandlar behovet av makt/prestige. Roberts och Jones hävdar att man 
kan identifiera personer på detta steg genom att de har tendenser av att behöva hävda sig och 
visa upp sig bland andra människor med sina pengar eftersom pengar är bland det enklaste 
sättet att ge signaler att en person har lyckats med sitt liv. Författarna beskriver ett samhälle 
där status på bästa sätt visas genom att äga tillgångar och tillgång till mycket pengar. De pekar 
bland annat på att tidigare forskning visar att personer som har ett tvångsmässigt köpbeteende 
också i större utsträckning associerar köpande med social status.45 
 

 
Vidare visar författarna i det andra steget i modellen att det även finns 
misstro bland konsumenterna, eller som författarna också kallar det i 
artikeln, priskänslighet. Detta innebär att en konsument kan tvivla på 
sig själv före ett köp och även anse sig själva obenägna att göra ett 
rationellt beslut som gynnar en själv ekonomiskt. Författarna 
framhäver att personer som visar på priskänslighet i mindre grad har 
ett tvångsmässigt köpbeteende än de som är mindre priskänsliga som 
ofta köper först och tänker sen. 46 
 
Det sista författarna tar upp i undersökningen är personer som 
konsumerar som ett sätt att bli av med ångest. Personer som återfinns 
på denna del av skalan använder alltså sina pengar som ett medel för 
att må bättre. Tvångsmässigt köpbeteende ses här som en ”snabb 
lösning” på oro/ångest. Roberts och Jones menar att det finns ett 
positivt sammanhang mellan konsumenter med tvångsmässigt 
köpbeteende och ångest. 47 
 
Vad Roberts och Jones kom fram till var bland annat att ungdomarna 
som använder kreditkort mår dåligt psykiskt på grund utav att deras 
ekonomiska situation. Studenter som använder sina kreditkort på ett 
oansvarigt sätt får enligt undersökningen ofta lägre betyg i skolan och 

hamnar lättare i depressioner. Roberts och Jones kom även fram till att personer som i större 
utsträckning känner stress och ångest när det gäller pengar även i större utsträckning har ett 
tvångsmässigt köpbeteende. Resultaten visar även att tvångsmässigt köpbeteende drivs av en 
önskan att få status (makt/prestige). Till sist kom de fram till att personer som inte bryr sig så 
mycket om priset (misstro/priskänslighet) i större utsträckning har ett tvångsmässigt 
köpbeteende.48 
 
Författarnas förslag till en ändring på ungdomars dåliga kunskap om finanser är att redan i 
tidig ålder lära dem grundläggande finans för att göra dem redo för beslut som rör deras 
ekonomi när de växer upp och måste sköta sin ekonomi själva. Studenter med dålig kontroll 

                                                 
44 James A. Roberts och Eli Jones, ”Money Attitudes, Credit Card Use, and Compulsive Buying among American 

College Students” The Journal of Consumer Affairs, Vol. 35, No.2 (2001): 216. 
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Students,” 217-218. 
46 Ibid., 219. 
47 Ibid., 219. 
48 Ibid., 232, 234-235. 

Figur 7 Egen bearbetning 
av Roberts och Jones 
modell på hur olika typer 
av personer går mot att 
ett tvångsmässigt 
köpbeteende med hjälp 
av kreditkort.  



 

över sina krediter får ofta problem
över personen i frågas kredithistoria.
betalar de amerikanska skolorna pengar för att få marknadsföra sig direkt till studenterna i 
skolan, något som vi inte har sett företagen som sysslar med SMS

3.6 Attityd till lån och krediter

O´Loughlin och Szmigin har undersökt studenters attityd, motivation och beteende när det 
gäller användandet av krediter och lån. Studien 
och visade bland annat att studenterna på Irland, trots lägre boendekostnader, lägre 
terminsavgifter och levnadskostnader, i många fall hade en relativt hög andel skulder.

Szmigin fram till att studenternas användande och förväntningar av olika krediter var direkt 
påverkat av hur samhället i övrigt är skuldsatt och använder krediter. Ytterliggare en viktig 
faktor rörande konsumentens omgivning var enligt 
som kreditgivarna tagit på sin marknadsföring genom att göra det väldigt lätt att ta lån samt 
att reklamen ofta gjordes så att lånen skulle uppfattas som ”gratis pengar”. Reklamen 
uppfattades däremot av många studenter som oans
konsumentens omgivning som 
finansiella stöd till studenterna. De menar att föräldrar direkt påverkar deras finansiella beslut, 
beteende, finansiella erfarenhet och livsstil.
 
I det andra temat menar O´Loughlin och Szmigin
grad är medvetna och reflekterar över sin ekonomiska situation. Även om studenterna i hög 
grad är medvetna om sin situation och reflekterar
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52 Ibid., 338. 
53 Ibid., 337-338. 
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konsumentens attityd och 

beteende gällande skulder och 
krediter

• Förväntningar
• Marknadsföringens inriktning
• Finansiellt stöd från föräldrar
• Reflektion och medvetenhet 

om sin finansiella situation
• Berättigande av sitt agerande

Figur 8 Egen sammanfattning av faktorer 
som O´Loughlin och Szmigin menar 
påverkar konsumentens attityd och 
beteende gällande skulder och krediter.

över sina krediter får ofta problem när de sedan ska söka jobb eftersom arbetsgivaren kan se 
över personen i frågas kredithistoria. Roberts och Jones framhäver också att kreditföretagen 
betalar de amerikanska skolorna pengar för att få marknadsföra sig direkt till studenterna i 

t som vi inte har sett företagen som sysslar med SMS-lån göra i Sverige än.

Attityd till lån och krediter  

O´Loughlin och Szmigin har undersökt studenters attityd, motivation och beteende när det 
gäller användandet av krediter och lån. Studien genomfördes på Irland och i Storbritannien 
och visade bland annat att studenterna på Irland, trots lägre boendekostnader, lägre 
terminsavgifter och levnadskostnader, i många fall hade en relativt hög andel skulder.

 
Vad O´Loughlin och Szmigin kom fram till var att det 
fanns två framträdande teman som påverkar 
och beteendet rörande skulder och krediter. Det första 
temat skildrar konsumentens uppfattning 
omgivning och i vilken utsträckning det är möjligt att 
låna samt i vilken grad det är socialt accepterat/normalt 
att vara skuldsatt. Mer specifikt innefattar detta te
konsumentens förväntningar, marknadsföringens 
inriktning från de företag som erbjuder dessa tjänster 
samt det finansiella stöd som studenter får från sina 
föräldrar.51 Det andra temat som 
Szmigin identifierade berör hur studenterna uppfatt
sig själva och hur de agerar i ett kreditorienterat 

samhälle. Detta tema omfattar hur studenterna 
reflekterar och är medvetna om sin finansiella situation 
samt hur de berättigar sina beslut och sitt beteende.
 
När det gäller det första temat kom 

fram till att studenternas användande och förväntningar av olika krediter var direkt 
påverkat av hur samhället i övrigt är skuldsatt och använder krediter. Ytterliggare en viktig 
faktor rörande konsumentens omgivning var enligt O´Loughlin och Szmigin
som kreditgivarna tagit på sin marknadsföring genom att göra det väldigt lätt att ta lån samt 
att reklamen ofta gjordes så att lånen skulle uppfattas som ”gratis pengar”. Reklamen 
uppfattades däremot av många studenter som oansvarig och oetisk. Den sista faktorn rörande 
konsumentens omgivning som O´Loughlin och Szmigin anser vara viktig behandlar föräldrars 
finansiella stöd till studenterna. De menar att föräldrar direkt påverkar deras finansiella beslut, 

rfarenhet och livsstil.53  

O´Loughlin och Szmigin att studenterna har god 
grad är medvetna och reflekterar över sin ekonomiska situation. Även om studenterna i hög 
grad är medvetna om sin situation och reflekterar över sitt beteende så visar det sig inte alltid 
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när de sedan ska söka jobb eftersom arbetsgivaren kan se 
Roberts och Jones framhäver också att kreditföretagen 

betalar de amerikanska skolorna pengar för att få marknadsföra sig direkt till studenterna i 
lån göra i Sverige än.49  

O´Loughlin och Szmigin har undersökt studenters attityd, motivation och beteende när det 
genomfördes på Irland och i Storbritannien 

och visade bland annat att studenterna på Irland, trots lägre boendekostnader, lägre 
terminsavgifter och levnadskostnader, i många fall hade en relativt hög andel skulder.50   

Vad O´Loughlin och Szmigin kom fram till var att det 
som påverkar attityden 

rörande skulder och krediter. Det första 
ildrar konsumentens uppfattning av dess 

omgivning och i vilken utsträckning det är möjligt att 
låna samt i vilken grad det är socialt accepterat/normalt 
att vara skuldsatt. Mer specifikt innefattar detta tema 
konsumentens förväntningar, marknadsföringens 
inriktning från de företag som erbjuder dessa tjänster 
samt det finansiella stöd som studenter får från sina 

Det andra temat som O´Loughlin och 
identifierade berör hur studenterna uppfattar 

sig själva och hur de agerar i ett kreditorienterat 

samhälle. Detta tema omfattar hur studenterna 
reflekterar och är medvetna om sin finansiella situation 
samt hur de berättigar sina beslut och sitt beteende.52   

När det gäller det första temat kom O´Loughlin och 
fram till att studenternas användande och förväntningar av olika krediter var direkt 

påverkat av hur samhället i övrigt är skuldsatt och använder krediter. Ytterliggare en viktig 
n och Szmigin den inriktning 

som kreditgivarna tagit på sin marknadsföring genom att göra det väldigt lätt att ta lån samt 
att reklamen ofta gjordes så att lånen skulle uppfattas som ”gratis pengar”. Reklamen 

varig och oetisk. Den sista faktorn rörande 
anser vara viktig behandlar föräldrars 

finansiella stöd till studenterna. De menar att föräldrar direkt påverkar deras finansiella beslut, 
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genom ett gott finansiellt beteende. O´Loughlin och Szmigin upplevde således ett gap mellan 
konsumenternas kunskap och beteende. Vidare menar O´Loughlin och Szmigin att vissa 
studenter förklarade och rättfärdigade sitt förhållningssätt till lån och krediter med 
utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter. Majoriteten av studenterna var däremot framtids- 
eller nutidsorienterade när det gäller sitt förhållningssätt till lån och krediter. Med 
nutidsorienterat förhållningssätt menas att studenterna levde på dags- eller veckobasis i det 
avseende att de inte gjorde någon budget eller planerade framåt. De studenter som var 
framtidsorienterade visade på en viss nivå av planering gällande sin finansiella situation.54 
Studenterna uppfattades även som att de i hög grad påverkades av andra närstående personer. 
Föräldrar är enligt O´Loughlin och Szmigin ett exempel på individer som påverkar 
konsumentens finansiella beslutsfattande och beteende. Föräldrar ansågs forma studenternas 
beteende och attityder till sparande, slösande och lån. Vissa studenter menade även att 
huvudparten av deras kunskap om finansiellt beteende kom från föräldrarna. O´Loughlin och 
Szmigin menar dock att föräldrars inblandning inte alltid leder till ett gott finansiellt beteende, 
trots att de kommer med konstruktiva råd som är välmenande. Detta berodde bland annat på 
att vissa studenter angav att de försökte distansera sig från föräldrarna och vara mer 
självständiga.55 
 
Slutligen menar O´Loughlin och Szmigin att den förändring som går från ett sparande- till ett 
konsumtionsbaserat samhälle direkt har påverkat studenters uppfattning och beteende när det 
gäller lån och krediter. Denna förändring har lett till en ökad tolerans och det anses normalt att 
i högre grad vara skuldsatt än tidigare när det gäller just konsumtionsskulder.56   
 

3.7 Marknadsföringsetik 
 
Diacon och Ennew har i en undersökning granskat marknadsföringen av finansiella tjänster ur 
ett etiskt perspektiv. De menar att den allmänna oron kring hur företagen marknadsför sig 
oetiskt har ökat och att det är ett växande problem speciellt inom den finansiella sektorn, men 
att forskning kring etiska frågor när det gäller marknadsföring och tjänster varit begränsad. 
Diacon och Ennew undersöker de etiska problem som finns när det gäller försäljning och 
marknadsföring av försäkringar i Storbritannien ur ett företagsperspektiv.57  
 
Diacon och Ennew menar att marknadsföringens roll i sin enklaste form är att underlätta 
transaktioner mellan köpare och säljare. Utifrån detta anser de att den etiska aspekten härrör 
till processerna som omger dessa transaktioner och att en transaktion får anses etisk eller 
rättvis om båda parter har likvärdig och fullgod information, samt att båda parter av fri vilja 
ingår i transaktionen. För en undersökning om de etiska problem som finns kring 
marknadsföring relaterat till sparande och investeringar är det således viktigt att beakta 
produkterna och det sätt som de säljs på. Diacon och Ennew menar att finansiella produkter 
och tjänster besitter många egenskaper och säljs på ett sätt som lätt skapar etiska problem. 
Detta på grund av att de ofta är ogripbara och ur ett konsumentperspektiv ganska komplexa   
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vilket försvårar beslutsprocessen.
 
Diacon och Ennew analyserar de etiska 
sparandetjänster utifrån de traditionella dela
produkt, pris, promotion och distribution/plats. När det gäller produktaspekten menar Diacon 
och Ennew att de etiska problemen här ligger i att marknadsföringen av produkten ska 

Ennew att införa nya regler om information kan vara ett sett att öka transparensen på priset, 
men att det bara är en del av lösningen. För att transparent prisinformation ska vara 
fördelaktig krävs då att konsumenten är villig att använda informationen.
 
De etiska aspekterna som rör promotion i förhållande till sparande och investeringar menar 
Diacon och Ennew har två viktiga dimensioner som generellt sett kan särskiljas som en mer 
standardiserad eller opersonlig marknadsföring och en mer personlig marknadsföring av 
produkten. Diskussionen om etik i relation till marknadsföringsaktiviteter menar Diacon och 
Ennew fokuserar på sanning som begrepp, men de menar även att det finns flera sidor av 
begreppet sanning ur ett marknadsföringsperspektiv. De anser att sanning kan ses som 
”vetenskaplig sanning”, det vill säga
inte felaktigt. Den andra delen av sanningsbegreppet menar Diacon och Enn
konsumentens sanning, det vill säga
Marknadsföringen kan således vetenskapligt anses vara sann, men kan ifrågasättas beroende 
på hur konsumenten uppfattar budskapet.
 
Utifrån distribution/plats menar Diacon och Ennew att v
kring marknadsföringsetik uppstår.
primärt berör hur försäljningen av en produkt går till. Där försäljningen och marknadsföringen 
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Figur 9 Egen bearbetning av Diacon och Ennew's 
utgångspunkter när det gäller marknadsföringsetik.

vilket försvårar beslutsprocessen.58 

Diacon och Ennew analyserar de etiska aspekterna kring marknadsföring av investerings
sparandetjänster utifrån de traditionella delarna i marknadsföringsmixen, det vill säga
produkt, pris, promotion och distribution/plats. När det gäller produktaspekten menar Diacon 

a problemen här ligger i att marknadsföringen av produkten ska 
stämma överens med vad produktens syftar till att 
göra samt att den är säker för både användare och 
andra som kan påverkas av den. Diacon och 
Ennew påpekar dock att de viktigaste delarna som 
rör marknadsföring, etik och 
sparande/investeringar ofta inte uppkommer i 
samband med hur produkten är utformad, utan 
snarare beroende på hur sådana produkter är 
marknadsförda och levererade till konsumenten.
 
Priset har ett relativt komplext förhållande till 
investeringar och sparande. Detta beror enligt 
Diacon och Ennew på att priset ofta varken visas 
tydligt av företagen eller att det är lätt att förstå 
sig på som konsument. Vidare
etiska angreppssättet gentemot pris har ett ganska 
flytande minimikrav på genomskinlighet som 
säger att prissättningen ska vara transparent så 
långt det är möjligt. För att få en mer tran
information angående priset menar Diacon och 

Ennew att införa nya regler om information kan vara ett sett att öka transparensen på priset, 
men att det bara är en del av lösningen. För att transparent prisinformation ska vara 

t konsumenten är villig att använda informationen.60 

De etiska aspekterna som rör promotion i förhållande till sparande och investeringar menar 
Diacon och Ennew har två viktiga dimensioner som generellt sett kan särskiljas som en mer 

opersonlig marknadsföring och en mer personlig marknadsföring av 
Diskussionen om etik i relation till marknadsföringsaktiviteter menar Diacon och 

Ennew fokuserar på sanning som begrepp, men de menar även att det finns flera sidor av 
nning ur ett marknadsföringsperspektiv. De anser att sanning kan ses som 

et vill säga vad som kan bevisas i förhållande till fakta och därmed 
inte felaktigt. Den andra delen av sanningsbegreppet menar Diacon och Enn

ns sanning, det vill säga hur gemene man kan tänkas tolka sanningen. 
Marknadsföringen kan således vetenskapligt anses vara sann, men kan ifrågasättas beroende 
på hur konsumenten uppfattar budskapet.61 

Utifrån distribution/plats menar Diacon och Ennew att vissa av de allvarligaste problemen 
kring marknadsföringsetik uppstår. De menar att etiska problem i förhållande till distribution 
primärt berör hur försäljningen av en produkt går till. Där försäljningen och marknadsföringen 
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aspekterna kring marknadsföring av investerings- och 
rna i marknadsföringsmixen, det vill säga 

produkt, pris, promotion och distribution/plats. När det gäller produktaspekten menar Diacon 
a problemen här ligger i att marknadsföringen av produkten ska 

stämma överens med vad produktens syftar till att 
göra samt att den är säker för både användare och 
andra som kan påverkas av den. Diacon och 
Ennew påpekar dock att de viktigaste delarna som 
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flytande minimikrav på genomskinlighet som 
säger att prissättningen ska vara transparent så 
långt det är möjligt. För att få en mer transparent 
information angående priset menar Diacon och 

Ennew att införa nya regler om information kan vara ett sett att öka transparensen på priset, 
men att det bara är en del av lösningen. För att transparent prisinformation ska vara 
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sker i den dimension som är mer personlig menar Diacon och Ennew att den rådgivande 
rollen som försäljaren har, i väldigt stor utsträckning påverkar konsumentens val. Vidare 
menar de att faktorer såsom provisionsbaserad lön till försäljaren ger upphov till etiska 
problem i marknadsföringen. Provisionsbaserad ersättning kan bland annat innebära att 
kunden får dåliga råd eftersom försäljaren får ett hårt tryck på sig att sälja där alternativet är 
att bli utan lön.62 
 
Generellt sett indikerar Diacon och Ennew’s resultat att vissa typer av agerande är etiskt 
diskutabelt när det gäller marknadsföring av produkter som rör investeringar och sparande. De 
menar tillexempel att provision på försäljning är ett incitament för att oetisk marknadsföring 
förekommer eftersom detta gör att försäljaren kan undanhålla relevant information till kunder 
för att genomföra en försäljning. De menar även att alla marknader präglas av information 
som inte är tillräcklig och att det är på grund av denna felaktiga information som etiska 
problem uppstår. Genom att kunderna inte får tillräcklig information händer det ofta att de gör 
felaktiga val. Men författarna påpekar också att tillit är en avgörande faktor för hur 
marknadsföring går till. Kunderna måste helt enkelt lita på säljarna. Risken att det 
förekommer oetisk marknadsföring är större i finansiella företag än andra på grund av att 
valen ofta kan vara komplexa och svåra att förstå.63 
 
Studien genomfördes hos olika försäkringsföretag i Storbritannien där författarna undersökte 
anställda och chefers uppfattningar kring företagets etiska agerande. 64 Då vår studie 
genomförs ur ett konsumentperspektiv är det svårt att jämföra Diacon och Ennew’s resultat 
med våra egna, men vi utgår från deras synsätt vad gäller produkt, pris och promotion då vi 
anser det vara en bra ingång till problematiken kring etisk marknadsföring. Vi väljer att bortse 
från plats/distribution med bakgrund av att Diacon och Ennew menar att provisionsbaserad 
ersättning till säljaren är en stor del där den etiska problematiken kring plats/promotion 
uppstår, då det inte går att analysera utifrån en konsumentinriktad undersökning.   
 

3.8 Sammanfattning av det deduktiva teoriavsnittet  
 
Sammanfattningsvis har vi gått från att diskutera beslutsprocessens utformning och existens 
samt vilka faktorer som kan tänkas påverka dess omfattning till att beskriva hur information 
kan tänkas påverka konsumentens beslutsprocess och dess möjlighet att utvärdera olika 
låneerbjudanden. Vi har även diskuterat hur konsumentens syn på pengar och lån/krediter 
påverkar dess beteende. Till sist har vi beskrivit marknadsföring ur ett etiskt perspektiv med 
utgångspunkt i marknadsföringsmixen. För att på ett tydligt sett illustrera hur de teorier vi 
tagit upp förhåller sig till varandra och förklara hur vi tänker oss förhålla oss till dessa under 
arbetets gång har vi sammanställt följande modell: 
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Figur 10 Egen modell över utgångspunkter

 
 
3.9 Impulsköp och könsskillnader
 
Corey och Burgess har undersökt impulsköp och könets betydelse för dess förekomst. 
bygger sin undersökning på att
Med affekt menas att människans köpbeslut påverkas av dess uppfattning, känslor o
Med kognitionsaspekten menar Cole
tänker, förstår och tolkar information.
relation till varandra där den affektiva sidan som är mer känslomäs
impulsköp medan den kognitiva sidan är mer rationell.
 
Coley och Burgess menar att kvinnors beteende generellt sett är mer emotionellt och 
psykologiskt rotat än mäns och att de på så sätt är mer öppna för att genomföra impulsk
Vidare menar de att forskning tyder på att kvinnor överlag har en benägenhet att i större 
utsträckning shoppa än män och att de därmed gör mer impulsköp.
att män historiskt sett köper funktionella produkter, medan kvinnor i stör
estetiska produkter. Färskare undersökningar
och kvinnligt beteende när det gäller shopping k
senare tid visat sig vara mer benägna och öppna för
vilket Coley och Burgess anser kan vara ett tecken på en minskning av det stereotypa 
shoppingbeteendet.66 
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tgångspunkterna för vår studie 

Impulsköp och könsskillnader  

Corey och Burgess har undersökt impulsköp och könets betydelse för dess förekomst. 
på att impulsköp påverkas av två aspekter, affekt och kognition. 

Med affekt menas att människans köpbeslut påverkas av dess uppfattning, känslor o
Med kognitionsaspekten menar Coley och Burgess att köpbesluten påverkas av att människan 
tänker, förstår och tolkar information. Coley och Burgess ser dessa två aspekter och dess 
relation till varandra där den affektiva sidan som är mer känslomässig i högre grad leder till 
impulsköp medan den kognitiva sidan är mer rationell.65  

Coley och Burgess menar att kvinnors beteende generellt sett är mer emotionellt och 
psykologiskt rotat än mäns och att de på så sätt är mer öppna för att genomföra impulsk
Vidare menar de att forskning tyder på att kvinnor överlag har en benägenhet att i större 
utsträckning shoppa än män och att de därmed gör mer impulsköp. Coley och Burgess menar 

funktionella produkter, medan kvinnor i större utsträckning köp
undersökningar pekar däremot på att stereotyperna kring manligt 

och kvinnligt beteende när det gäller shopping kan vara på väg att lösas upp. Män har på 
senare tid visat sig vara mer benägna och öppna för att handla hälso- och skönhetsprodukter 
vilket Coley och Burgess anser kan vara ett tecken på en minskning av det stereotypa 
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Corey och Burgess har undersökt impulsköp och könets betydelse för dess förekomst. De 
aspekter, affekt och kognition. 

Med affekt menas att människans köpbeslut påverkas av dess uppfattning, känslor och humör. 
och Burgess att köpbesluten påverkas av att människan 

Coley och Burgess ser dessa två aspekter och dess 
sig i högre grad leder till 

Coley och Burgess menar att kvinnors beteende generellt sett är mer emotionellt och 
psykologiskt rotat än mäns och att de på så sätt är mer öppna för att genomföra impulsköp. 
Vidare menar de att forskning tyder på att kvinnor överlag har en benägenhet att i större 

Coley och Burgess menar 
re utsträckning köper 

stereotyperna kring manligt 
an vara på väg att lösas upp. Män har på 

och skönhetsprodukter 
vilket Coley och Burgess anser kan vara ett tecken på en minskning av det stereotypa 

Burgess, “Gender differences in cognitive and affective impulse buying” Journal of 
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Vad Corey och Burgess kommer fram till när det gäller den affektiva sidan av impulsköp var 
bland annat att kvinnor i högre grad än män alltid köper en produkt som de verkligen gillar. 
Det visade sig även att kvinnor i högre grad än män angav att de var upphetsade och upplevde 
ett visst spänningsmoment vid köp. Kvinnorna visade också på större känslor av ånger och 
osäkerhet efter ett impulsköp. Generellt sett menar Corey och Burgess att kvinnorna i större 
utsträckning än män agerar inom den affektiva sidan av impulsköp.67 
 
De slutsatser som Corey och Burgess kommer fram till är bland annat att Kvinnor i större 
utsträckning än män är mer impulsiva både på den affektiva och på den kognitiva delen av 
impulsköp. När det gäller den kognitiva delen av impulsköp visade det sig bland annat att 
kvinnor i högre grad än män gör oplanerade köp där de köper en produkt utan någon 
föregående intention. Samtidigt som kvinnorna gör mer oplanerade köp, anger de däremot i 
högre grad att de tänker igenom ett köpbeslut än män. Generella skillnader fanns också mellan 
vilken typ av produkter som män och kvinnor impulsköper. Enligt Coley och Burgess 
impulsköper kvinnor kläder, smycken och andra accessoarer i större utsträckning än män. 
Män impulsköper å andra sidan i större utsträckning produkter som rör teknik, underhållning, 
verktyg, och sport.68 
 
 
 

4. Undersökningsstrategi 
4.1 Population och urval 
 
Populationen har vi geografiskt och demografiskt valt att avgränsa till ungdomar som studerar 
på gymnasiet i Umeå. Då det både är resurs- och tidsmässigt omöjligt att studera hela 
populationen, har vi valt att göra ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är ett icke- 
sannolikhetsurval och innebär enligt Trost att vi som forskare drar nytta av de potentiella 
respondenter som finns tillgängliga för oss69. Fördelarna med att göra ett bekvämlighetsurval 
är att det inte är lika tids- och resurskrävande som slumpmässiga urval där vi måste se till så 
att ingenting påverkar vårt val av respondenter.70 En nackdel med vårt val att använda ett 
icke- sannolikhetsurval är att det blir svårare få ett urval som är representativt för hela 
populationen71.  
 
Urvalet består utav 201 gymnasieelever från de två gymnasieskolorna Dragonskolan och 
Östra gymnasiet i Umeå. Av de 201 respondenterna var fördelningen 99 män och 102 
kvinnor. I Umeå fanns det enligt Skolverkets statistik 4537 elever folkbokförda i kommunen 
läsåret 07/08 varav drygt 8 procent går i skolor utanför Umeå kommun.72 Urvalet består 
således av cirka 5 procent av de gymnasieelever som studerar i Umeå kommun. Dragonskolan 
och Östra gymnasiet valdes med bakgrund av att de är de största gymnasieskolorna i Umeå 
och har båda en stor spridning av teoretiska och praktiska gymnasieprogram. För att få ett så 

                                                 
67 Amanda Coley och Brigitte Burgess, “Gender differences in cognitive and affective impulse buying” Journal of 

Fashion Marketing and Management, Vol. 7, No. 3 (2003): 289-291. 
68 Ibid., 291-293. 
69 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), 31. 
70 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 128. 
71 Ibid., 109-111. 
72 Skolverket (22 Nov 2008) http://www.skolverket.se/sb/d/1718/a/11261#paragraphAnchor2 , tabell 1 A,   
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representativt urval som möjligt har vi eftersträvat en bred spridning mellan teoretiska och 
praktiska linjer. Vi har även strävat efter en jämn fördelning mellan ålder och kön.  

4.2 Enkätens utformning 
 
För att på ett bra sätt kunna kvantifiera våra teoretiska utgångspunkter och uppfylla syftet med 
uppsatsen valde vi att göra en enkätundersökning. Vi valde denna metod eftersom vi ansåg att 
det passade bäst till det vi ville undersöka. Om vi istället hade valt att intervjua våra 
respondenter och valt att göra en kvalitativ undersökning skulle risken vara större att våra 
respondenter uppfattar många av våra frågor som allt för känsliga. Risken för att det skulle bli 
en intervjuar effekt skulle också finnas eftersom vi inte har någon erfarenhet av att utföra 
vetenskapliga intervjuer. Med bakgrund av detta anser vi att en kvantitativ undersökning med 
enkäter är mest lämpligt i detta fall.73  
 
Enkäten är baserad på den teoretiska referensramen. För att på ett tydligt sätt visa kopplingen 
mellan enkätens uppbyggnad och den teoretiska referensramens olika delar har vi ställt upp 
tabeller där vi visar enkäten och dess uppdelning och där de frågor som kan kopplas till ett 
visst avsnitt i teorin ställs upp. Resterande del av tabellen finns i bilaga 5. 
 
 
 
 
Beslutsprocessen och dess omfattning (8-14) 
8. Jag gör en budget över mina inkomster (kryssa i det som passar bäst in på dig) 
         Ja, alltid Ja, ofta            Ibland                 Sällan          Nej, aldrig 
9. (Hoppa över denna fråga om du svarade "Nej, aldrig" på fråga 8)  
   Jag följer den budget som jag sätter upp. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
10. När jag hittar något som jag vill ha köper jag det direkt (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
11. Innan jag köper en produkt som jag vill ha undersöker jag vad det finns för olika alternativ (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
12. Innan jag köper en produkt som jag vill ha läser jag recensioner om produkten (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
13. Jag är impulsiv vad gäller mitt köpbeteende (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
14. När jag går på stan köper jag ofta något som inte hade tänkt köpa när jag gick hemifrån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
 
Tabell 1 Av tabellerna framgår hur frågorna i enkäten är kopplade till respektive avsnitt i den teoretiska 
referensramen. Resterande del finns i Bilaga 5. 

 
För att enkäten inte skulle verka avskräckande för våra respondenter att fylla i försökte vi 
utforma den på ett så lätt och luftigt sätt som möjligt. Detta för att försöka minska risken för 
ett stort bortfall och på så sätt öka svarsfrekvensen. Vi ansträngde oss även för att enkäten inte 
skulle bli allt för lång. Enligt Bryman och Bell är det större sannolikhet att respondenterna 
kommer besvara en enkät som är kort än en som är lång74. Med bakgrund av detta valde vi att 
begränsa vår enkät till fyra A4 sidor, där frågorna skrevs ut på båda sidorna av pappret så att 
enkäten upplevs vara kortare än vad den egentligen är. 
 

                                                 
73 Martyn Denscombe, Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur, 2000), 162. 
74 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 165. 
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Frågorna i enkäten har vi valt att till största delen utforma som slutna frågor, vilket betyder att 
respondenten enbart kan svara på de alternativ vi har ställt upp på varje fråga. Denna typ av 
frågor har vi valt som ett ytterligare steg för att öka svarsfrekvensen. Fördelen med detta är 
enligt Bryman och Bell att respondenterna i större utsträckning är villiga att svara på frågorna 
samt att det är lättare att bearbeta och jämföra svaren. Nackdelen med att använda slutna 
frågor är att vi kan ha missat intressant svar som våra svarsalternativ inte täckt samt att det är 
svårt att formulera frågorna så att de är ömsesidigt uteslutande, det vill säga att 
svarsalternativen inte överlappar varandra. 75 
  
Huvuddelen av enkätfrågorna är utformade efter Likert - skalan. Denna skala baseras på att få 
respondenten att besvara i vilken utsträckning han/hon instämmer, eller inte instämmer i ett 
påstående76. Vi har valt en skala från ett till tio för att respondenterna inte ska kunna vara 
neutrala utan ”tvingas” ta ställning. På de frågor där respondenten inte säkert kan ta ställning 
för eller emot påståendena lagt till alternativet ”vet ej”.  
 

4.3 Test av enkäten 
 
För att säkerställa att enkäten tolkas på ett korrekt sätt samt att den är lätt att förstå valde vi att 
testa enkäten på fem vänner och bekanta. De som testade enkäten är alla mellan 20-25 år, där 
en del av dem sedan tidigare har utformat enkäter till deras C-uppsats. Dahmström menar att 
det är viktigt att genomföra testet av enkäten på personer som är representativa för den tänkta 
populationen77. De personer vi testade enkäten på kan emellertid inte anses som representativa 
för gymnasieungdomar då de är äldre och har eftergymnasial utbildning vid bland annat Umeå 
universitet. Genom sin tidigare erfarenhet av enkäter och utformning av kvantitativa 
undersökningar bidrog de däremot med värdefulla synpunkter och alternativa infallsvinklar 
om enkäten och dess utformning som vi inte hade reflekterat över. Dessa synpunkter tog vi 
med oss och genomförde sedan vissa förändringar utifrån deras åsikter. Att vi i vår teststudie 
inte valde att genomföra den på gymnasieungdomar beror på att det är väldigt tidskrävande 
och svårt att få access till gymnasieungdomarna. 

 4.4 Tillgång till de olika gymnasieklasserna 
 
För att få möjlighet att dela ut enkäterna i olika gymnasieklasser kontaktade vi i ett första steg 
ansvarig administrativ personal på respektive skola där vi presenterade oss själva samt vår 
uppsats. De ansvariga på båda skolorna var mycket tillmötesgående och bistod oss att hitta 
lämpliga klasser att dela ut enkäterna till samt gav oss scheman och kartor över skolorna 
vilket underlättade accessen till klasserna. Vår utgångspunkt var att få en jämn fördelning 
mellan de mer teoretiska och praktiska gymnasieprogrammen, men accessen försvårades på 
grund av att många av de praktiska programmen hade praktik, samt att många klasser var 
utspridda i kurser som varje elev valt individuellt. I nästa steg besökte vi de olika klasserna 
där vi ännu en gång presenterade oss själva och vår undersökning. Både lärare och elever var 
även dem väldigt tillmötesgående och många elever uttryckte ett tydligt engagemang och 
åsikter om SMS-lån.  

                                                 
75 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 165, 178-181. 
76 Ray Kent, Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe (London: Thomson Learning, 
c2007), 135. 
77 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning (Lund: Studentlitteratur, 

1996), 93. 
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4.5 Enkätundersökningens genomförande 
 
Undersökningen genomfördes under två dagar. Fredag den sextonde januari och måndag den 
nittonde januari 2009. Under förmiddagen på fredagen besökte vi Dragonskolan där vi delade 
ut enkäterna i sju klasser och under måndagsförmiddagen besökte vi Östra gymnasiet och 
delade ut enkäterna i fyra klasser. De gymnasiala program som finns representerade i vår 
undersökning är Samhällsprogrammet, Teknikprogrammet, Elprogrammet, 
Designprogrammet, Natur/Samhällsprogrammet, Byggprogrammet, Interclass NS, 
Friskvårdsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Hotell- och Restaurangprogrammet samt 
Handelsprogrammet. Byggprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Interclass NS var dock 
enbart representerade av ett fåtal respondenter på grund av att flera av de lektioner vi besökte 
var mixade lektioner som bestod av elever från olika program. Vårt mål under genomförandet 
av undersökningen var att få en jämn fördelning mellan de olika programmen, men till följd 
av att många av de praktiska programmen hade praktik, och de övriga programmen hade 
lektioner där eleverna valt kurs individuellt eller hade projektarbete och på så vis var 
utspridda på annat håll, blev det mycket svårt att få en jämn fördelning mellan de olika 
teoretiska och praktiska programmen. 
 
Efter att vi kontaktat den administrativa personalen och fått access till klasserna gick vi vid 
genomförandet av enkätundersökningen till klassrummen där de olika klasserna skulle ha 
lektion. Vi presenterade oss och vår undersökning, berättade att vi studerar på Umeå 
universitet och skriver C-uppsats i företagsekonomi. Både lärare och elever var mycket 
tillmötesgående och lät oss förfoga över de inledande tio till femton minuterna av lektionerna. 
Vidare förklarade vi att enkäten var helt anonym och att inga svar redovisas separat. Vi 
poängterade även att undersökningen är väldigt viktig för oss och att vi var tacksamma över 
att de tog sig tid att besvara alla frågor så ärligt som möjligt. Slutligen tackade vi för att vi 
fick komma dit och att de tog sig tid att fylla i enkäten. 

4.6 Bortfallsanalys 
 
I vår undersökning hade vi turen att ingen enkät lämnades in helt blank, det vill säga utan att 
någon fråga besvarats. På två stycken enkäter hade emellertid hela sista sidan lämnats blank. I 
övrigt var svarsfrekvensen relativt god med endast ett till två bortfall per fråga. Vi 
konstruerade en svarsfrekvenstabell i bilaga 3 som visar det eventuella bortfallet på respektive 
fråga. Denscombe menar att svarsfrekvensen bland annat kan påverkas av undersökningens 
ämne, olika egenskaper hos respondenten och intervjuarens yttre78. Att svarsfrekvensen är så 
pass hög tror vi kan bero på att undersökningen genomfördes på lektionstid, i klassrummen, 
och med respondenternas lärare närvarande. På fråga 26 var bortfallet däremot väldigt högt. 
Det var dock bara 15 personer som svarat 7 eller högre på fråga 22 vilket gör att det är svårt 
att dra några vidare slutsatser från fråga 26. Att bortfallet var väldigt högt på fråga 26 kan 
bero på att den upplevdes som krånglig eller att den formulerats på ett svårttydligt sätt. Även 
på fråga 19 såg vi ett något högre bortfall. Bortfallet uppgick till 5 personer vilket kan bero på 
att språkbruket i den frågan kan upplevas som avancerat. 

                                                 
78 Denscombe, Forskningshandboken, 28. 
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4.7 Kritik av primärdata 
 
En effekt av att vi valt att genomföra enkätundersökningen med hjälp av ett icke- 
sannolikhetsurval innebär att en stor del av möjligheten till generalisering av resultaten går 
förlorad. Det faktum att vi enbart besökte två av Umeås gymnasieskolor bidrar även det att 
urvalet i mindre utsträckning blir representativt för gymnasieungdomar i Umeå. Ser vi till 
spridningen mellan de olika gymnasieprogrammen kan man även framföra viss kritik. Som vi 
nämnt tidigare var en stor del av klasserna vi fick access till ”mixade” klasser med elever från 
flera olika program. Detta medförde att spridningen av olika program blev väldigt 
okontrollerbar vilket i sin tur medförde att undersökningen mindre utsträckning är 
representativ för populationen. Detta gjorde också att det är väldigt svårt att analysera 
eventuella skillnader i ungdomarnas beteenden och attityder mellan de olika programmen. 
 
Vår sammanlagda erfarenhet av att utforma och genomföra enkätundersökningar är begränsad 
vilket naturligtvis påverkat undersökningen. Vi har dock ansträngt oss för att formulera 
frågorna på ett så neutralt och objektivt sätt som möjligt. Detta för att inte påverka 
respondenten med våra förutfattade meningar. Upplägget på enkäten är en aspekt som även 
bör diskuteras. Vi upplevde att vissa respondenter i slutet på enkäten uppfattades som ”trötta” 
och kanske inte alltid var lika engagerade att besvara frågorna som i början av enkäten. För att 
motverka detta kunde en metod ha varit att placera bakgrundsfrågorna som behandlar ålder 
och kön etcetera i slutet av enkäten, vilket enligt Kent är ett vanligt förekommande 
tillvägagångssätt79. 
 
Vissa frågor på enkäten kan uppfattas som socialt känsliga. Detta kan enligt Eriksson innebära 
att respondenterna inte helt sanningsenligt besvarar dessa frågor80. Det är således svårt att 
bedöma i vilken utsträckning respondenterna besvarat enkäten på ett sanningsenligt sätt, men 
vår utgångspunkt är att respondenterna besvarat dessa frågor på ett så uppriktigt sätt som 
möjligt. På frågorna 33 och framåt har en väldigt stor andel av respondenterna svarat vet ej. 
Detta kan bero på att de inte kommit i kontakt med SMS-lån i någon större utsträckning, men 
det kan även tänkas att respondenterna i slutet av enkäten inte tar sig tid att besvara frågorna 
på ett genomtänkt sätt. 
 
Förväntningar och grupptryck är en aspekt som kanske främst blir en faktor att ta hänsyn till 
vid intervjuer, men eftersom vi var närvarande i klassrummen när alla enkäter fylldes i, samt 
att respondenterna fyllde i enkäten med många individer i samma rum och vid samma 
tidpunkt, anser vi det vara en aspekt som bör reflekteras över. Med förväntningar menas att 
respondenterna tror att vi som distribuerar enkäterna förväntar oss ett visst svar och på så sätt 
påverkas respondenterna att svara på ett visst sätt. Grupptryck kan också påverka då 
respondenterna fyller i enkäterna i samma rum och tidpunkt vilket kan leda till att de kan 
påverkas av varandra. För att motverka att både inverkan från oss som distribuerar enkäten 
och från elevernas klasskompisar har vi försökt att uppträda så neutralt som möjligt för att inte 
avslöja våra personliga åsikter. Vi har även förklarat för respondenterna att svaren behandlas 
helt anonymt och att det är vikigt för oss att frågorna besvaras så ärligt som möjligt.81 

                                                 
79 Kent, Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe, 163. 
80 Sven Eriksson, Statistisk undersökningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1978), 206. 
81 Eriksson, Statistisk undersökningsmetodik, 212. 
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5. Sammanställning av studiens resultat 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av det empiriska material som vi erhållit under 
genomförandet av enkätundersökningen. Vi redogör för vårt insamlade material genom att 
beskriva hur respondenterna besvarat alla frågor och kort kommentera svaren. För att göra 
det göra det lättare för läsaren har vi med hjälp av diagram försökt tydliggöra alla svar. De 
frågor som i enkäten graderats mellan 1 till 10 har vid analysen kodats så att 1 innebär att 
respondenten inte alls instämmer i påståendet, medan 10 innebär att respondenter helt 
instämmer i påståendet. Övriga frågor har på grund av frågornas utformning vid analysen 
kodats på olika sätt vilket framgår av Bilaga 4.   
 
5.1 Bakgrundsvariabler 

Fördelningen mellan könen blev i vår undersökning väldigt jämn. 51 procent av 
respondenterna var kvinnor och 49 procent män, vilket innebär 102 kvinnor och 99 män av 
totalt 201 svarande. Respondenterna är fördelade mellan 11 olika gymnasieprogram, Teknik- 
(43st), Design- (17st), Samhälls- (19st), Natur/Samhälls- (25st), Bygg- (1st), El- (26st), 
Interclass- (2st), Friskvårds- (36st), Omvårdnads- (1st), Hotell & Restaurang- (15st), och 
Handelsprogrammet (16st). På de frågor som inte delades in i vår tiogradiga skala valde vi att 
koda svaren för att enkelt kunna se svarens fördelningar. På vår tiogradiga skala innebär 
alternativ 1 att respondenten inte alls instämmer i påståendet och alternativ 10 att 
respondenten instämmer helt. 

 
 

Fråga 2. I detta diagram visar vi 
åldersfördelningen mellan män och kvinnor . Alla 
våra respondenter var mellan 16 och 19 år gamla. 
Den största åldersgruppen av urvalet är de som är 
födda 1991. I urvalet var enbart en (0.5 procent) 
respondent född 88, 5.5 procent av respondenterna 
är födda 89, 26 procent är född 90, 49 procent är 
födda 91, och 19 procent när födda 92. 
 
 

Skulle du kunna tänka dig att ta ett SMS-lån? 
 
Fråga 5. Här visar ungdomarna tydligt att de är emot 
att låna pengar genom SMS-lån. Majoriteten svarade 
att de absolut inte skulle kunna tänka sig att låna 
pengar. En relativt stor andel svarade att de troligtvis 
inte skulle kunna tänka sig att låna pengar genom 
SMS-lån. Det var endast en väldigt liten minoritet 
som svarade att de kanske skulle kunna tänka sig att 
ta ett SMS-lån. Ingen av respondenterna svarade ”Ja 
absolut” på denna fråga. 
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Har du någonsin tagit ett SMS-lån? 
 
 
Fråga 6.  Utav alla våra 201 respondenter var det 
enbart en student som tagit SMS-lån tidigare. Som vi 
ser i diagrammet är denna respondent en man. 

 

 

Hur många av dina vänner, som du känner till har tagit SMS-lån? 

 
Fråga 7. Nästan samma utfall ser vi på denna fråga 
som frågan tidigare. En stor majoritet har ingen i sin 
bekantskapskrets som tagit SMS-lån. Det finns några 
få som känner 1-2 personer som tagit SMS-lån och 
enbart en som känner 3-5 personer. Ingen respondent 
svarade att de har 5 eller fler bekanta som tagit SMS-
lån. 

 

5.2 Beslutsprocessen och dess omfattning  
 
Jag gör en budget över mina inkomster. 

 
Fråga 8. Den största delen av våra respondenter 
uppger att de aldrig gör en budget. Respondenterna 
som uppger att de sällan gör en budget är också 
relativt stor.  Fördelningen av resterande alternativ 
var jämn. Medelvärdena för männen är 3.96 och för 
kvinnorna aningen högre, 4.12.  
 
 
 
 
 

Jag följer den budget som jag sätter upp. 
 

 
Fråga 9. Medelvärdet för männen är här högre än 
för kvinnorna vilket visar på att de kvinnliga 
respondenterna planerar sin ekonomi aningen 
sämre än de manliga. Männens medelvärde är 4.17 
och kvinnornas är 3.6. Ingen av respondenterna 
svarade alternativ 10 på denna fråga. 
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När jag hittar något som jag vill ha köper jag det direkt. 
 
Fråga 10. På följande fråga ser vi att kvinnorna i 
högre grad än männen uppger att de direkt köper 
något som de vill ha. Medelvärdet för kvinnorna 
uppgår till 5,97 och medelvärdet för männen 
uppgår till aningen lägre 5,01.  
 
 
 
 
Innan jag köper en produkt som jag vill ha, undersöker jag vad det finns för olika alternativ. 

 
 
Fråga 11. På fråga elva uppger männen i något 
högre grad än de kvinnliga respondenterna att de 
undersöker olika alternativ innan de köper en 
produkt. Medelvärdet för männen uppgick till 
4,95 och medelvärdet för de kvinnliga 
respondenterna uppgick till 4,25. 
 
 
 

 
Innan jag köper en produkt som jag vill ha, läser jag recensioner om produkten. 
 

Fråga 12. På fråga tolv ville vi få en bild av i 
vilken omfattning respondenterna söker 
information från oberoende källor. För att 
undersöka detta fick recensioner och den 
utsträckning som respondenterna läser recensioner 
utgöra ett mått på informationssökningen från 
oberoende källor. Vi ser att männen i högre grad 
än kvinnorna uppger att de läser recensioner innan 
köp med ett medelvärde på 4,52. De kvinnliga 
respondenternas medelvärde uppgick till 3,76. 

 
 
Jag är impulsiv vad gäller mitt köpbeteende. 
 
 
 
Fråga 13. De kvinnliga respondenterna ansåg sig 
mer impulsiva i sitt köpbeteende än de manliga. 
Denna slutsats drar vi av att det är en stor skillnad i 
medelvärdena mellan män och kvinnor. Männens 
medelvärde var 4.59 och kvinnornas 6,01. 
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När jag går på stan köper jag ofta något som jag inte hade tänkt köpa när jag gick hemifrån. 
 
Fråga 14. Resultatet på denna fråga speglar 
resultatet från föregående fråga, kvinnorna ansåg 
sig mer impulsiva än männen. Här ser vi att 
kvinnorna säger att de till större del än männen 
köper något oplanerat när de går på stan. 
Kvinnornas medelvärde är 5.82 jämfört med 
männens som är betydligt lägre 3,34 vilket även 
visar sig i grafen där en stor del av de kvinnliga 
respondenterna svar återfinns i den högra delen av 
skalan. 

 

5.3 Begränsad beslutsprocess 
Jag lyssnar mycket på vad mina vänner och bekanta tycker innan jag handlar. 
 

 
Fråga 15. Både de manliga och de kvinnliga 
respondenterna ansåg sig till nästan lika stor 
grad lyssna på vad bekanta tycker innan de 
handlar. Männens medelvärde var aningen lägre 
4.82 jämfört med kvinnornas 5.10. 
 
 
 
 

 
Jag köper ofta en produkt av ren vana. 
 
 
 
Fråga 16. De kvinnliga respondenternas ansåg sig till 
större del köpa produkter av ren vana. Männens 
medelvärde var här 5.27 och kvinnornas 6.37. 
 
 
 
 
 
När jag har stor erfarenhet av en viss produkt söker jag ingen information om den. 
 

 
Fråga 17. De kvinnliga respondenterna uppger i 
större grad än männen att de köper saker utan att 
söka information när de har tidigare erfarenhet av 
produkten. Kvinnornas medelvärde är 7.01 och 
männens 5.91. 
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Jag köper ofta en produkt för att mina vänner och bekanta har en liknande produkt. 
 
 
Fråga 18. Även på fråga arton visade det sig 
att de kvinnliga respondenternas medelvärde 
var högre än männens. Kvinnornas medelvärde 
var 4,46 och männens 3.16. Kvinnorna i vår 
population köper alltså något för att en vän 
eller bekant har en liknande produkt i större 
grad än männen. 
 
 

Mina preferenser från barndomen påverkar mitt köpbeteende i stor utsträckning. 
 
 
Fråga 19. På denna fråga är männen och kvinnornas 
medelvärden lika, männens medelvärde är 4,7 och 
kvinnornas 4,98. Bortfallet var dock aningen högre 
än resterande frågor vilket vi tror kan bero på att 
ordvalet ”preferenser” som finns med i frågan kan ha 
varigt svårt att förstå för vissa respondenter. 
 
 
 
Min livsstil påverkar i stor utsträckning mitt köpbeteende. 

 
 
Fråga 20. Genomsnittet på fråga tjugo är högt för 
både männen och kvinnorna, dock var 
medelvärdet 6.07 för männen aningen lägre än 
kvinnornas 6.19 vilket tyder på att våra 
respondenters livsstil har en relativt stor betydelse 
för deras köpvanor. 
 
  

 
 
Slumpen avgör vad jag ska handla. 
 
 
 
Fråga 21. Resultatet på fråga tjugoett tyder på att 
studenterna inte anser att slumpen är en avgörande 
faktor när de ska handla. Vi fann låga 
medelvärden både hos de manliga och de 
kvinnliga respondenterna. Det lägsta medelvärdet 
hittade vi bland männen där medelvärdet endast är 
2,77 mot kvinnornas 3.36.   
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5.4 Kontant eller kredit 
 
Jag har god kunskap om kostnaden för att ta ett SMS-lån. 
 

 
Fråga 22. Fler män än kvinnor ansåg sig ha 
goda kunskaper om kostnaden för SMS-lån. 
Medelvärdet för männen var 5,14 medan 
kvinnornas medelvärde låg på 2,72. Det finns 
alltså en markant skillnad mellan könen på 
denna fråga.  
 
 
 

Jag måste ofta låna pengar av anhöriga för att ha råd att köpa det jag vill. 
 
 
Fråga 23. Medelvärdena var väldigt låga och lika 
mellan de manliga och kvinnliga respondenterna 
på denna fråga. En majoritet av respondenterna 
instämmer inte alls på vår fråga. Medelvärdet för 
männen är 2,32 och 2,23 kvinnorna. 
 
 
 
 
Min egen och min familjs ekonomiska situation är god. 
 

 
Fråga 24. Resultatet på denna fråga visade de 
manliga och kvinnliga respondenterna svarade 
likvärdigt på samtliga alternativ. Männens 
medelvärde var 5,12 och kvinnornas 5,08. 
Spridningen är också stor mellan de olika 
alternativen. Vi ser dock den största delen svar 
kring diagrammets mitt. 
 
 

Det är viktigt för mig att tillfredsställa ett köpbehov även om jag för tillfället saknar egna 
pengar. 

 
Fråga 25. Vi fann ett näst intill identiskt 
medelvärde för både de manliga och kvinnliga 
respondenterna på denna fråga, 2.95 för männen 
och 2.96 för kvinnorna. Det är alltså väldigt få 
respondenter som tycker att det är viktigt att 
konsumera när de saknar pengar. 
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5.5 Attityd till pengar 
 
Jag tycker att ha mycket pengar innebär hög status. 

 
 
Fråga 27. I grafen till vänster ser vi att 
spridningen på svaren på denna fråga är stor. 
Medelvärdena för männen och kvinnorna var 
dock även här snarlika. För männen uppgick 
medelvärdet till 4,40 och för kvinnornas till 4,25. 
 
 
 

Jag tycker att ha de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt. 
 
 
Fråga 28. Behovet av att ha de nyaste prylarna 
var inte märkvärt högt för varken män eller 
kvinnor, vilket visades genom låga 
medelvärden. Hos kvinnor var medelvärdet 
3,31 och hos männen aningen högre, 3,71. 
 
 
 
 
 
Jag är bra på att göra rätt val när jag handlar. 

 
 
Fråga 29. På den här frågan ser vi att både 
männen och kvinnorna har ett högt medelvärde, 
det är dock högre hos männen med 6.60 mot 
kvinnornas 5.87. Vi ser i grafen att de flesta 
svaren hamnar i den övre delen av skalan och 
väldigt få svar återfinns i den nedre. 
 
 
 

Jag är priskänslig när det gäller mitt köpbeteende. 
 
 
 
Fråga 30. Det visade sig på fråga trettio att både män 
och kvinnor är relativt priskänsliga. De kvinnliga 
respondenternas medelvärde var dock något lägre än 
medelvärde än männen. Medelvärdet för kvinnor var 
5,42 och medelvärdet för männen var 5,87. 
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När jag mår dåligt köper jag saker för att må bättre. 
 
 

Fråga 31. Männen uppvisade ett väldigt lågt 
medelvärde på denna fråga, endast 1.78 medan 
kvinnornas medelvärde var dubbelt så högt, 3.55. De 
kvinnliga respondenterna köper alltså saker i större 
utsträckning än männen när de mår dåligt för att må bra 
igen. Vi ser i grafen att stapeln på alternativ 1 nästan är 
60 procent för männen och endast 25 procent för 
kvinnorna. Grafen visar också att det enbart är kvinnliga 
respondenter som svarat alternativ åtta och över. 

5.6 Attityd till lån och krediter 
 
Idag i Sverige är det okej/normalt att ta SMS-lån 
 
Fråga 32. Majoriteten av respondenterna har svarat 
alternativ ett och vet ej på denna fråga. De instämmer 
alltså inte i påståendet att det är okej/normalt att ta 
SMS-lån i Sverige. Cirka 25 procent av männen och 
30 procent av kvinnorna svarar att de inte vet. Ingen 
respondent har valt svarsalternativet 9 eller 10 på 
frågan. 
 
 
Jag får utöver studiebidraget, ekonomiskt stöd ifrån mina föräldrar som uppgår till minst 
300kr per månad. 
 

 
Fråga 33. Majoriteten av våra respondenter i vår 
undersökning får inte någon ekonomisk hjälp av 
sina föräldrar, men vi ser dock att närmare 35 
procent av männen och 35 procent av kvinnorna 
får 300 kronor eller mer varje månad utöver 
studiebidraget av föräldrarna. 
 
 
 

Jag har bra koll på min ekonomiska situation. 
 
 
Fråga 34. Både männen och kvinnorna svarade 
relativt högt på denna fråga, medelvärden på 6.85 
för kvinnorna och 7.44 för männen är väldigt höga 
medelvärden om man ser till resultatet på våra 
andra frågor. 
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Jag förvaltar mina pengar på ett bra sätt. 
 
 
Fråga 35. Även här var medelvärdet för både 
männen och kvinnorna relativt höga och väldigt 
lika, 6.39 för männen respektive 6.40 för 
kvinnorna. Både männen och kvinnorna i vår 
undersökning ansåg sig alltså förvalta sina 
pengar på ett bra sätt. 
 
 
 
 
 
 
Jag tycker det är lätt att ta SMS-lån. 
 

 
 
Fråga 36.  Närmare 70 procent av 
kvinnorna svarade att de inte vet om 
det är lätt att ta SMS-lån och över 50 
procent av männen. Spridningen var 
stor mellan respondenter som svarat 
något annat alternativ än vet ej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mina föräldrar påverkar i stor utsträckning mitt beteende när det gäller pengar.  
 

 
Fråga 37. Spridningen mellan respondenterna i 
denna fråga är stor, vi ser att medelvärdena också är 
höga, 6.21 för männen och 5.88 för kvinnorna. 
Respondenterna antyder alltså att deras föräldrar har 
påverkan på hur de använder sina pengar. I grafen 
ser vi också att det är väldigt jämnt mellan både 
kvinnor och män på nästan varje svarsalternativ. Vi 
kan därför inte urskilja någon skillnad mellan könen 
här. 
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5.7 Utvärdering av låneerbjudanden 
 
 
Jag tycker att kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra typer av krediter 
 

 
Fråga 38. Många av våra respondenter svarade att de 
inte vet om kostnaden för SMS-lånen är dyr jämfört 
med andra typer av krediter. Extra anmärkningsvärt är 
att denna siffra är dubbelt så hög för de kvinnliga 
respondenterna än de manliga. Vi ser också i 
diagrammet att av de respondenterna som inte svarade 
vet ej på frågan svarade den största delen alternativ ett 
och en stor del av dessa respondenter var män. 
 
 
 

Jag upplever informationen om kostnaden angående SMS-lån som tillfredställande. 
 
 
Fråga 39. På denna fråga var det en 
övertygande majoritet som svarade att 
informationen angående SMS-lån är 
undermålig. Nära 50 procent av männen 
och 35 procent av kvinnorna svarade 
alternativ ett på frågan. Antalet 
respondenter som svarade vet ej var på 
denna fråga väldigt liten, speciellt om 
man jämför resterande frågor som 
behandlar SMS-lån. 
 
 
 
 
Min förmåga att tolka och förstå kostnaden för SMS-lån utifrån den information som finns tillgänglig 
är god. 
 

 
Fråga 40. Spridningen mellan 
svaren på denna fråga är stor. Men 
den största svarsfrekvensen är dock 
alternativ fem eller lägre på vår 
tiogradiga skala. Medelvärdet för 
männen var 4.53 och aningen lägre 
för kvinnorna som hade ett 
medelvärde på 3.63. 
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5.8 Marknadsföringsetik 
Marknadsföringen av SMS-lån visar en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär. 
 
 
Fråga 41. På denna fråga svarade många 
av våra respondenter vet ej, trettio 
procent av männen och över fyrtio 
procent av kvinnorna. Medelvärdena var 
relativt låga för båda könen, 2.51 för 
männen och för kvinnorna något högre 
2.74.  
 
 
 
 
Kostnaderna för ett SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen. 

 
 
 
Fråga 42. Även här, som i våra tidigare 
frågor som behandlar SMS-lån, svarar en stor 
del av respondenterna vet ej. Nästan 50 
procent av kvinnorna och 35 procent av 
männen. Ingen av våra respondenter svarade 
alternativ 9 eller 10 på frågan. 
 
 
 
 
 

 
Kostnaderna för SMS-lån är lätta att förstå. 
 

 
Fråga 43. Som vi har nämnt tidigare 
följer även denna fråga mönstret att 
många respondenter svarar vet ej på 
frågor som behandlar SMS-lån. 
Utgången är nästan samma som 
föregående fråga, 50 procent av 
kvinnorna och över 30 procent av 
männen svarade vet ej. Medelvärdet 
för männen är 3.06 och för kvinnorna 
3.49. 
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Den information som reklamen för SMS-lån förmedlar är sann. 
 
 
 
 
Fråga 44. På vår sista fråga har över 
sextio procent av kvinnorna och fyrtio 
procent av männen svarat vet ej. 
Resterande svar finns spridda över hela 
skalan. Dock har ingen respondent svarat 
alternativ nio eller tio på frågan. 
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6. Analys 

För att på ett enkelt och tydligt sätt kunna analysera vårt insamlade material har vi valt att 
använda oss utav en mix av korrelationstest, t-test och deskriptiv analys.  Analysen följer 
teorins uppställning för att det ska vara enkelt att följa vårt resonemang. Vi har valt att 
använda en signifikansnivå på 0.05 vilket är det vanliga i samhällsvetenskapliga 
undersökningar.82 Värden som är över 0.05 kommer därmed att förkastas.83  

 
6.1 Begreppsförklaring 
 
M  =      Medelvärde 
r =         Korrelation 

 
6.2 Bakgrundsvariabler 
 
Av alla våra respondenter var det enbart en som uppgav att man hade tagit SMS-lån. Detta 
medför att vi inte kan göra några vidare analyser eller söka eventuella samband mellan denna 
fråga och resterande frågor. Det faktum att de skolklasser vi fick tillgång till var blandade och 
därmed tillhör olika gymnasieprogram gör att det inte går att se några eventuella skillnader 
mellan de olika gymnasieprogrammen. 
 
När det gäller attityden till SMS-lån och frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att 
ta ett SMS-lån var respondenterna väldigt avvaktande och de flesta svarade att de absolut inte 
kan tänka sig att ta ett SMS-lån.  På denna fråga var det ingen signifikant skillnad mellan 
könen. Männen hade i genomsnitt (M = 3,56) medan kvinnorna i genomsnitt hade (M = 
3,56).84 Det finns flera intressanta korrelationer med fråga 5, vilket vi kommer att redovisa i 
de kommande avsnitten. 

6.3 Beslutsprocessen och dess omfattning 
 
När det gäller huvudsyftet att identifiera faktorer som påverkar gymnasieelevers köpbeteende 
och undersöka hur dessa faktorer påverkar i vilken grad gymnasieeleverna kan tänka sig ta 
SMS-lån såg vi inte några signifikanta korrelationer mellan de faktorer som rör 
beslutsprocessens omfattning och vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. 
Detta resultat gäller även för de faktorer som Olshavsky och Granbois menar påverkar vid en 
begränsad beslutsprocess. Vi ser således inget samband mellan faktorer såsom budget, 
impulsivitet, informationssökning, livsstil etcetera och i vilken grad eleverna kan tänka sig ta 
SMS-lån. 

 

 

 

                                                 
82 Svante Körner och Lars Wahlgren, Statistisk dataanalys (Lund: Studentlitteratur, 2000), 187. 
83 Ibid., 185. 
84 Tabell 1, Bilaga 1 
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6.3.1 Budget 
 
Olshavsky och Granbois ser förekomsten av en budget som ett mått på rationalitet i sin 
utvärdering av konsumenternas beslutsprocess. På frågan om respondenterna gör en budget 
svarade majoriteten att de aldrig eller sällan gör en budget, vilket stämmer bra överens med 
Olshavsky och Granbois resultat. 85 När det gäller förekomsten av budget hos respondenterna 
är det ingen signifikant skillnad mellan männen (M = 3,06), och kvinnorna (M = 4,12).86 Vi 
ser dock ett statistiskt signifikant samband mellan fråga 8 och 13, det vill säga i vilken grad 
respondenterna gör en budget och hur impulsiva respondenterna anser sig vara, r =  0,468. 
Detta samband visar att de respondenter som i hög grad gör budget, i lägre grad anser sig 
själva som impulsiva när det gäller deras köpbeteende.87 
 
Det visade sig även finnas ett något svagare samband mellan fråga 8 och 9, där vi undersöker 
i vilken utsträckning respondenten gör budget och i vilken utsträckning densamme håller den 
budget som han/hon har satt upp, r =  -0,366. Detta samband visar att när respondenten i hög 
grad gör budget så är han/hon i högre grad benägen att hålla den budget som satts upp.88 

6.3.2 Impulsivitet 
 
Förekomsten av impulsköp är även det ett mått som Olshavsky och Granbois ser som en 
indikator på beslutsprocessens omfattning89. Fråga 13 behandlar hur impulsiv respondenten 
anser sig vara när det gäller sitt köpbeteende. Medelvärdet för männen var (M = 4,59) och (M 
=  6,01) för kvinnorna, vilket visar att respondenterna till viss del anser sig vara impulsiva. 
Denna observerade skillnad på medelvärdet mellan könen visade sig även vara signifikant.90 
Detta stämmer även överens med Coley och Burgess som menar att kvinnor generellt sett är 
mer öppna för att göra impulsköp tack vare ett mer emotionellt och psykologiskt rotat 
beteende än män.91 
 
Fråga 14 berör också impulsivitet där respondenterna fick ange i vilken grad de köper något 
som de inte hade planerat att köpa när de lämnade hemmet. Här ser vi att kvinnorna (M = 
5,82) uppger att de i högre grad köper något som de ej planerat än vad männen gör (M = 
3,34). Ett t-test visar även att skillnaden mellan könen är statistiskt signifikant.92 Även dessa 
resultat stödjer Coley och Burgess teori då de menar att kvinnor även ur den kognitiva 
aspekten av impulsköp är mer impulsiva och köper något som de inte har någon föregående 
intention att köpa.93  
 
Fråga 14 korrelerar även signifikant med flera av de frågor som rör beslutsprocessens 
omfattning. Med fråga 13 ser vi en stark positiv korrelation, r =  0,625. Fråga 14 korrelerar 
även relativt starkt med fråga 10, r =  0, 404. Till sist ser vi en något svagare korrelation med 
förekomsten av budget (fråga 8), r =  0,320. Värt att nämna är också att fråga 14 har en 
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signifikant negativ korrelation med fråga 11 och 12, men korrelationen är relativt svag r =  -
0,295 för fråga 11 och r =  -0,231 för fråga 12.94  
 
Fråga 10 berör också impulsivitet där respondenterna fick ange i vilken utsträckning de köper 
något direkt när de hittar vad de vill ha. Medelvärdet för männen (M = 5,01) skiljer sig 
signifikant från kvinnornas (M = 5,97).95 Även detta styrker Coley och Burgess påstående att 
kvinnor är mer impulsiva i sitt köpbeteende än män96. Fråga 10 är starkt korrelerad med fråga 
13, dvs. hur impulsiva respondenterna anser sig vara, r =  0,666. Detta samband visar att 
respondenter som i hög grad anser sig vara impulsiva även i hög grad väljer att direkt köpa 
något som de vill ha. 97 

 
6.3.3 Informationssökning och utvärdering av olika alternativ 
 
Informationssökning och utvärdering av olika alternativ är ytterligare aspekter som Olshavsky 
och Granbois ser som ett mått på beslutsprocessens omfattning.98 Fråga 11 behandlar i vilken 
grad respondenterna utvärderar olika alternativ före ett köp. Männen (M = 4,95) har ett något 
högre medelvärde än kvinnorna (M = 4,25). Ett t-test visar att skillnaden mellan könen är 
signifikant och att de manliga respondenterna i högre grad uppger att de undersöker olika 
alternativ till en produkt innan köp.99  
 
Olshavsky och Granbois ser även informationssökning från oberoende källor som ett mått på 
beslutprocessens omfattning.100 På fråga 12 fick respondenterna uppge i vilken grad de läser 
recensioner av en produkt innan köp. Olshavsky och Granbois menar att många konsumenter 
endast får information om produkten från en källa och att konsumenten många gånger inte 
söker information från någon extern/oberoende källa101. Vi valde därför att konkretisera vår 
fråga om informationssökning och oberoende källor till att fråga om respondenterna läser 
”recensioner” innan köp. På fråga 12 ser vi en skillnad som även är signifikant mellan könen. 
Männen (M = 4,52) uppger att de i högre grad läser recensioner än kvinnorna (M = 3,76).102 
Det faktum att männen i högre grad uppger att de utvärderar olika alternativ och i högre grad 
läser recensioner kan delvis förklaras med stöd av Coley och Burgess som menar att kvinnor 
och män impulsköper olika typer av produkter. Kvinnor köper kläder, smycken och 
accessoarer, medan män i större utsträckning köper produkter inom områden som teknik, 
underhållning och sport.103  

6.3.4 Sammanfattning 
 
Olshavsky och Granbois visar på flera olika faktorer som pekar på att den rationella 
beslutsprocessen många gånger inte existerar eller åtminstone är väldigt begränsad. Om man 
ser resultatet utifrån vår undersökning ger den en liknande bild av beslutsprocessen som 
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Olshavsky och Granbois målar upp. Majoriteten av alla respondenter gör sällan eller aldrig 
någon budget. Gymnasieungdomarna anger även att de är relativt impulsiva när det gäller sitt 
köpbeteende. Respondenterna uppger dock att de till viss del undersöker vad det finns för 
alternativ till en produkt samt att de läser recensioner i relativt stor grad.  
 
Generellt sett verkar det finnas en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 
beslutsprocessens omfattning. Det finns signifikanta skillnader där kvinnor i högre grad anger 
att de är impulsiva i sitt köpbeteende, i högre grad köper produkter de inte planerat att köpa 
och i lägre grad anger att de undersöker olika alternativ och läser recensioner, vilket stödjer 
det scenario som Coley och Burgess målar upp. 

6.4 Begränsad beslutsprocess 
 
Olshavsky och Granbois diskuterar kring ett flertal faktorer som de menar påverkar 
konsumentens beslut vid en begränsad eller icke- existerande beslutsprocess. De nämner 
bland annat erfarenhet, imitation och rekommendationer av andra, vanor samt konsumentens 
livsstil.104 

6.4.1 Rekommendationer och imitationer av andra 
 
På frågan om respondenterna lyssnar mycket på vad andra tycker innan köp (fråga 15) angav 
kvinnorna (M = 5,10) i något högre grad än männen (M = 4,82) att de lyssnar mycket på vad 
andra tycker innan köp, men skillnaden är inte signifikant.105 Det finns en svag korrelation 
med fråga 13, det vill säga hur impulsiv respondenten anser sig vara, r =  0,236. Detta 
samband visar att en respondent som i högre grad anser sig vara impulsiv, till viss del även 
lyssnar på sina vänner och bekanta i högre grad innan de genomför ett köp106.  
 
Fråga 18 behandlar imitation av andra, där respondenterna tillfrågades om de ofta köper en 
produkt för att vänner och bekanta har en liknande produkt. Vi ser en signifikant skillnad där 
männen (M = 3,16) hade ett relativt lågt medelvärde och uppgav att de i lägre grad än 
kvinnorna (M = 4,46) köper en produkt för att vänner och bekanta har en liknande produkt.107 
Det finns en viss korrelation mellan fråga 18 och flertalet andra frågor. Bland annat korrelerar 
fråga 18 med fråga 13, r =  0,238 och fråga 14, r =  0,307. Dessa korrelationer, om än ganska 
svaga, indikerar att de respondenter som i hög grad anser sig vara impulsiva och köper 
oplanerade saker, även i högre grad köper en produkt för att vänner och bekanta har en 
liknande produkt.108 

6.4.2 Vanor och beteende 
 
Fråga 16 och 17 behandlar mänskliga vanor vilket enligt Olshavsky och Granbois är ett 
beteende som människan snabbt tar till sig och som kan påverka konsumentens beslut vid en 
icke- existerande eller begränsad beslutsprocess109. För att undersöka hur 
gymnasieungdomarna förhåller sig till vanor när det gäller köpbeteende valde vi att göra detta 
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i två steg. Det första steget innebär att vi helt enkelt frågade i vilken utsträckning de köper en 
produkt av ren vana (fråga 16). På denna fråga ser vi att medelvärdena ligger relativt högt på 
skalan och att männen (M = 5,27) i lägre grad än kvinnorna (M = 6,37) anger att de köper 
produkter av ren vana. Ett t-test visar även att skillnaden mellan könen är signifikant.110 Då 
Olshavsky och Granbois menar att beteende snabbt blir vanemässigt valde vi i nästa steg att se 
vanor ur ett annat perspektiv för att undersöka hur konsumentens erfarenhet av en produkt kan 
påverka vanor.111 På fråga 17 valde vi därför att se erfarenhet och informationssökning som 
en indirekt indikator på ungdomarnas beteende i förhållande till vanor. Även på fråga 17 var 
medelvärdena relativt höga och i samma linje som fråga 16 angav kvinnorna (M = 7,01) i 
signifikant högre grad än männen (M = 5,91) att de inte söker någon information om en 
produkt de har stor erfarenhet av.112 Vi ser ett relativt starkt signifikant samband mellan fråga 
17 och fråga 16, r =  0,418, vilket indikerar att ungdomar som i stor utsträckning köper en 
produkt av ren vana inte söker information om en produkt de har stor erfarenhet utav.113 

6.4.3 Preferenser från barndomen 
 
Konsumentens preferenser från barndomen är en annan faktor som Olshavsky och Granbois 
menar kan påverka vid en begränsad beslutsprocess114. Fråga 19 behandlar i vilken grad 
ungdomarna anser att deras preferenser från barndomen påverkar deras köpbeteende. Här såg 
vi ingen signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 4,98) och män (M = 4,70).115 Det finns 
emellertid en signifikant korrelation mellan fråga 19 som behandlar preferenser från 
barndomen och fråga 20 som berör livsstil och i vilken utsträckning den påverkar deras 
beteende, r =  0,307.116 Som vi tidigare nämnt var bortfallet på denna fråga något större än 
genomsnittet. Detta kan bero på att vårt ordval ”Mina preferenser från barndomen” kan 
upplevas som krångligt och svårt att förstå. 

6.4.4 Konsumentens livsstil 
 
Konsumentens livsstil är ytterligare en faktor som Olshavsky och Granbois menar kan 
påverka beteendet vid en begränsad beslutsprocess117. Fråga 20 berör i vilken utsträckning 
som respondenterna anser att deras livsstil påverkar dess köpbeteende. På denna fråga ser vi 
ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män, där männen har ett medelvärde på (M = 
6,07) och kvinnorna ett medelvärde på (M = 6,19).118 Det finns en svag, men signifikant 
korrelation mellan fråga 20 och fråga 13, det vill säga mellan hur konsumenten anser sig vara 
impulsiv i sitt köpbeteende och i vilken utsträckning som respondenten anser att dess livsstil 
påverkar dess beteende, r =  0,210.119 
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6.4.5 Slumpen 
 
Den sista faktorn som vi att kommer ta upp, av de faktorer som Olshavsky och Granbois 
beskriver är slumpens inverkan120. På frågan om slumpen avgör vad respondenterna ska 
handla (fråga 21) uppger både männen och kvinnorna att slumpen i låg grad avgör vad de ska 
handla. Det är dock en signifikant skillnad mellan könen där kvinnorna (M = 3,66) i högre 
grad än männen (M = 2,77) anger att slumpen avgör.121 Fråga 21 har en korrelation med både 
fråga 13 och fråga 14 som är signifikant. På fråga 13 är korrelationen mellan hur impulsiva 
respondenterna anser sig vara och i vilken utsträckning slumpen avgör vad man ska handla, r 
=  210. Mellan fråga 21 och 14, det vill säga i vilken utsträckning respondenten köper något 
som den inte hade tänkt köpa och i vilken utsträckning slumpen avgör ser vi en något starkare 
korrelation på r =  0,388.122 

6.4.6 Sammanfattning 

De faktorer som Olshavsky och Granbois menar påverkar konsumentens beteende vid en 
begränsad eller icke- existerande beslutsprocess ser vi generellt sett har likheter med våra 
resultat vilka även bygger vidare på bilden av konsumenten som ganska irrationell. När det 
gäller rekommendationer från andra visar resultaten att ungdomarna i relativt hög grad lyssnar 
på vad andra tycker och att det finns en korrelation mellan dessa faktorer och hur impulsiv 
respondenterna anser sig vara. Detta kan vara en indikation på att rekommendationer från 
andra är en faktor som påverkar beteendet vid en begränsad beslutsprocess. Männen anser inte 
i någon större utsträckning att de köper något för att deras vänner och bekanta har en liknande 
produkt men vi ser att kvinnorna i högre grad uppger att de har ett sådant beteende. De som 
imiterar andra i högre grad anser sig också vara mer impulsiva och köper saker som de inte 
har planerat, vilket kan vara en indikation på att imitation är en faktor som i större 
utsträckning påverkar vid en begränsad beslutsprocess och därmed stödjer Olshavsky och 
Granbois resultat.123 
 
När det gäller vanor uppger både kvinnor och män i ganska hög grad att de köper produkter 
av ren vana, men kvinnorna är något mer benägna än männen att agera på detta sätt. Detta kan 
ses som ett tecken på att beslutsprocessen i många fall kan vara väldigt begränsad vilket 
stödjer Olshavsky och Granbois resultat. Erfarenhet visar sig ha stor inverkan på mängden 
informationssökning där båda könen hade ett relativt högt medelvärde, men kvinnorna angav 
även här i högre grad att de inte sökte någon information när de har stor erfarenhet av en 
produkt. Att konsumentens informationssökning minskar i takt med ökad erfarenhet stödjer 
Olshavsky och Granbois slutsatser att köpbeteende snabbt blir en vana.124 
 
Preferenser från barndomen har ett jämt medelvärde mellan 4 och 5 där det inte är någon 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Den slutsats man kan dra är att ungdomarna till 
viss del anser att deras preferenser från barndomen påverkar, vilket stödjer Olshavsky och 
Granbois, men det är svårt att göra några djupare analyser. För faktorn livsstil är det heller 
ingen skillnad mellan kvinnor och män där båda könen i ganska hög grad anser att deras 
livsstil påverkar deras köpbeteende, vilket stödjer Olshavsky och Granbois teorier. Utifrån vår 
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undersökning är det svårt att dra slutsatsen att livsstil är speciellt inflytelserik faktor vid en 
begränsad beslutsprocess, men det finns ett positivt samband mellan livsstil och hur impulsiv 
respondenten anser sig vara, vilket skulle kunna vara en indikation på detta.125 Ungdomarna 
anger att deras köpbeteende i ganska låg grad påverkas av slumpen, men kvinnorna var mer 
benägna att tillskriva slumpen som en påverkande faktor. Korrelationen till fråga 13 och 14 
kan däremot indikera att slumpen är en faktor som i högre grad påverkar vid en begränsad 
beslutsprocess. 

 
6.5 Kontant eller kredit 
 
Day och Brandt menar att valet mellan att handla kontant eller kredit bland annat påverkas av 
konsumentens kunskap om lånevillkor126. På fråga 22 ombads respondenterna ange i vilken 
utsträckning de har kunskap om kostnaden för SMS-lån. På denna fråga var det en stor 
signifikant skillnad i medelvärde mellan kvinnor (M = 2,72) och män (M = 5,14) där männen 
anser sig ha större kunskap om kostnaden för SMS-lån.127 Ett intressant samband är att fråga 
22 korrelerar positivt med fråga 5, det vill säga de som i högre grad kan tänka sig ta ett SMS-
lån i lägre grad anser sig ha kunskap om kostnaden för dessa lån, r =  0,238. Detta samband 
stödjer således Day och Brandts teori.128  
 
Både män (M = 2,32) och kvinnor (M = 2,28) svarar att de i väldigt låg grad måste låna 
pengar för att tillfredställa sina köpbehov (fråga 23), vi fann ingen signifikant skillnad mellan 
könen i detta fall.129 Det finns dock ett samband mellan fråga 23 och fråga 25 där de som i 
högre grad anger att de måste låna pengar för att tillfredsställa sina köpbehov även i högre 
grad anger att det är viktigt att tillfredställa sitt köpbehov även om de för tillfället saknar 
pengar, r =  0,313.130 
 
Day och Brandt anser att beslutet att använda kontant eller krediter vid köp även påverkas av 
konsumentens ekonomiska situation131. När det gäller fråga 24 som behandlar 
respondenternas ekonomiska situation fann vi ingen signifikant skillnad mellan könen där 
män hade ett medelvärde på (M = 5,12) och kvinnorna ett medelvärde på (M = 5,08)132. Fråga 
24 korrelerar signifikant med ett flera frågor. Bland annat korrelerar fråga 24 negativt med 
fråga 23, det vill säga att respondenter som uppger att deras ekonomiska situation är god 
uppger att de i lägre utsträckning behöver låna pengar av sina anhöriga för att kunna köpa det 
de vill. Sambandet är relativt svagt, r =  -0,205, men skulle kunna tyda på att konsumentens 
ekonomiska situation påverkar beslutet att använda kontant eller krediter.133 Vi finner dock 
inget signifikant samband mellan respondenternas ekonomiska situation (fråga 24) och i 
vilken utsträckning de kan tänka sig att ta SMS-lån (fråga 5). Ytterligare en omständighet som 
skulle kunna tala emot konsumentens ekonomiska situation som påverkande faktor vid valet 
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av kontant eller kredit är att vi inte ser något signifikant samband mellan de respondenter som 
uppger att deras ekonomiska situation är god (fråga 24) och de respondenter som anser att det 
är viktigt att tillfredställa ett köpbehov även om de för tillfället saknar pengar (fråga 25).134 
 
Det finns även ett samband mellan respondenternas ekonomiska situation (fråga 24) och hur 
bra de förvaltar sina pengar (fråga 35) samt vilken kontroll de har på sin ekonomiska situation 
(fråga 34). De respondenter som uppger att deras ekonomiska situation är god anser också i 
högre grad att de förvaltar sina pengar på ett bra sätt, r =  0,382. De respondenter som uppger 
att deras ekonomiska situation är god anser även att de i högre grad har bra kontroll på sin 
ekonomiska situation, r =  0,364.135 
 
Day och Brandt menar att beslutet av att använda sig av kontant eller kredit också påverkas av 
hur viktigt konsumenten anser det är att tillfredställa köpbehovet136. Fråga 25 behandlar om 
konsumenten anser att det är viktigt för dem att tillfredsställa ett köpbehov även om de för 
tillfället saknar egna pengar. Här ser vi ingen signifikant skillnad mellan män (M = 2,95) och 
kvinnor (M = 2,96). Medelvärdet är dock relativt lågt för båda könen.137 Vi ser inget 
signifikant samband mellan i vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån och hur 
viktigt det är för dem att tillfredsställa ett köpbehov trots att de saknar egna pengar för 
tillfället. Intressant är dock att fråga 25 signifikant korrelerar med flertalet andra frågor. Som 
vi tidigare nämnt korrelerar fråga 25 med fråga 23, men vi ser även samband mellan fråga 25 
och fråga 13. De respondenter som i högre grad uppger att de måste tillfredsställa ett 
köpbehov även om de saknar egna pengar (fråga 25) anger i högre grad att de är impulsiva 
(fråga 13), r =  0,364.138  
 
Ett liknande resultat ser vi mellan fråga 25 och fråga 14 där de som i högre grad anser 
tillfredställandet av ett köpbehov är viktigt även om de saknar pengar också oftare köper 
något som de inte hade tänkt köpa, r =  0,318. Vi ser också en signifikant negativ korrelation 
mellan fråga 25 och 34, r =  -0,198, samt fråga 25 och 35, r = -0,297. Sambanden mellan 
dessa frågor är relativt svaga, men tyder ändå på att respondenter som i högre grad uppger att 
det är viktigt för dem att tillfredsställa ett köpbehov, trots brist på pengar, i lägre grad anser att 
de förvaltar sina pengar på ett bra sätt samt att de i lägre grad anser att de har bra kontroll på 
sin ekonomiska situation.139 

6.5.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de faktorer som Day och Brandt belyser i vissa fall får 
stöd av våra resultat och i andra fall inte. När det gäller kunskap finner vi att respondenter 
som anser sig ha lägre kunskap om kostnaden för SMS-lån, i högre grad kan tänka sig ta 
SMS-lån. Vi finner även en stor skillnad mellan könen där männen i större grad anser sig ha 
god kunskap om kostnaden för SMS-lånen.  
 
Huruvida respondentens ekonomiska situation påverkar valet av kontant eller kredit är 
resultatet svårare att tyda. De respondenter som i högre grad anger att de har en god 
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ekonomisk situation anger att de i lägre grad måste låna pengar av anhöriga för att köpa det de 
vill, vilket skulle kunna stödja Day och Brandts resultat, men vi finner till exempel inget 
samband mellan respondentens ekonomiska situation och i vilken utsträckning de kan tänka 
sig att ta ett SMS-lån. Det finns heller inget samband mellan respondentens ekonomiska 
situation och huruvida det är viktigt för konsumenten att tillfredsställa ett köpbehov trots att 
de saknar pengar för tillfället. 
 
När det gäller behovets vikt som påverkande faktor vid valet att betala kontant eller med 
kredit är det också en svårtydd faktor. Vi ser till exempel inget samband med huruvida 
respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån och i vilken utsträckning de anser det som viktigt 
att tillfredsställa ett köpbehov trots att de för tillfället saknar pengar. Däremot finns ett 
signifikant positivt samband mellan hur viktigt respondenten anser ett behov är att 
tillfredsställa och i vilken grad respondenterna lånar pengar av sina anhöriga för att kunna 
köpa det de vill. 

6.6 Utvärdering av låneerbjudanden 
 
Yard menar att konsumenten i många fall har svårt att tolka och förstå den information som 
finns tillgänglig när det gäller krediter140.  När det gäller i vilken utsträckning respondenterna 
anser sig kunna tolka och förstå den information som finns tillgänglig (fråga 40) är skillnaden 
mellan män (M = 4,53) och kvinnor (M = 3,63) signifikant141. Våra resultat visar även att det 
är en signifikant skillnad mellan män (M = 5,14) och kvinnor (M = 2,72) när det gäller i 
vilken utsträckning de anser sig ha kunskap om kostnaden för SMS-lån (fråga 22)142. Fråga 22 
korrelerar signifikant positivt med fråga 40, det vill säga de respondenter som anser sig ha 
god kunskap om kostnaden för SMS-lån även anser att de är bra på att tolka och förstå den 
information som finns tillgänglig rörande SMS-lån, r =  0,514.143  
 
Yard menar att en förutsättning för att konsumenterna ska kunna jämföra och utvärdera olika 
krediter är att informationen är korrekt, presenterad på ett bra sätt och att konsumenten kan 
förstå den144. SMS-lån har starkt kritiserats från många olika håll och deras räntor har bland 
annat ansetts ligga på ockernivåer145. Utifrån detta valde vi att fråga respondenterna hur de 
uppfattar kostnaden för SMS-lån gentemot andra krediter (fråga 38). Majoriteten av 
respondenter svarade vet ej på denna fråga, men bland de som svarat var medelvärdet väldigt 
lågt för både män (M = 1,68) och kvinnor (M = 2,30). Skillnaden mellan könen var inte 
signifikant.146 
 
På frågan om respondenterna själva upplever att den information som finns tillgänglig är 
tillfredsställande (fråga 39) var även här medelvärdet för både män (M = 2,36) och kvinnor 
(M = 2,57) väldigt lågt. Skillnaden var inte signifikant.147 Det fanns däremot ett positivt 
signifikant samband mellan fråga 39 och fråga 40, det vill säga att de respondenter som anser 
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att den information som finns tillgänglig är tillfredsställande även anser att deras förmåga att 
tolka och förstå informationen är bättre, r =  0,305.148 

6.7 Attityd till pengar 
 
Roberts och Jones presenterar tre personlighetstyper/faktorer som de anser påverkar 
tvångsmässigt beteende hos konsumenter och användandet av kreditkort, makt/prestige, 
misstro(priskänslighet) och oro/ångest.149 På grund av ett misstag från vår sida som inte 
upptäcktes förrän enkäterna redan var utdelade gör det svårt att dra några större slutsatser för 
Roberts och Jones teori. Vi förväxlade de engelska uttrycken ”impulsive” och ”compulsive” 
och hade därför ingen fråga rörande tvångsmässigt köpbeteende i enkäten. Det vi däremot kan 
konstatera är att resultaten som Roberts och Jones kommer fram till har stora likheter med de 
resultat vi får rörande impulsköp. 
 
6.7.1 Makt/Prestige 
 
Fråga 27 och 28 behandlar konsumentens behov av makt/prestige där pengar ses som en 
statussymbol. På frågan om att ha mycket pengar innebär hög status (fråga 27) var det ingen 
signifikant skillnad mellan könen, män hade ett medelvärde på 4,40 och kvinnor ett 
medelvärde på 4,25.150 Ett intressant samband som även stämmer överens med Roberts och 
Jones teori är att de som anser att pengar innebär hög status (fråga 27) även anser att det är 
viktigt att äga de senaste och mest flashiga prylarna (fråga 28), r =  0,538. Vi ser däremot 
inget signifikant samband mellan i vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån 
(fråga 5) och i vilken grad de anser pengar innebär status (fråga 27) eller att äga de senaste 
och mest flashiga prylarna är viktigt (fråga 28). När det gäller i vilken grad respondenterna 
kan tänka sig att ta SMS-lån (fråga 5) och de övriga frågorna rörande attityder till pengar ser 
vi inte heller där något signifikant samband.151  
 
Ett annat intressant samband, om än svagt, är att fråga 27 korrelerar signifikant positivt med 
fråga 13 och fråga 14. Det vill säga de respondenter som uppger att de tycker att pengar 
innebär hög status även i högre grad anser sig själva som impulsiva (fråga 13), r =  0,159. De 
respondenter som tycker att pengar innebär hög status anser även att de i något högre grad 
köper något som de inte hade planerat att köpa (fråga 14), r =  0,171. Ett sista intressant 
signifikant samband som vi ser när det gäller pengars status är att de som anser att pengar 
innebär hög status (fråga 27), även i högre grad köper saker för att må bättre (fråga 31), r =  
0,254.152  
 
När det gäller att äga de senaste och mest flashiga prylarna (fråga 28) var det ingen signifikant 
skillnad mellan könen. Männen (M = 3,71) uppgav dock i något högre grad än kvinnorna (M 
=  3,31) att de anser det viktigt med de senaste och mest flashiga prylarna.153 Vi ser även här 
ett samband mellan konsumentens impulsivitet (fråga 13 och 14). De respondenter som anser 
att äga de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt (fråga 28) uppger även i högre grad att 
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de anser sig vara impulsiva (fråga 13), r =  0,204. Sambandet mellan fråga 28 och fråga 14 är 
likvärdigt, det vill säga de som anser att äga de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt 
(fråga 28) även i större utsträckning köper något som de inte hade tänkt när de gick hemifrån, 
r =  0,210. Ett sista intressant samband är att de som anser att det är viktigt att äga de senaste 
och mest flashiga prylarna (fråga 28) även i högre grad köper saker för att må bättre (fråga 
31). Sambandet får dock anses vara svagt, r =  0,191.154 
 
6.7.2 Misstro/priskänslighet 
 
Den andra faktorn som Roberts och Jones tar upp är misstro eller priskänslighet som de också 
benämner det. Denna faktor kan innebära att konsumenterna tvivlar på sig själva när det gäller 
att genomföra ett köpa som gynnar dem ekonomiskt.155 Utifrån detta valde vi att på fråga 29 
ta reda på i vilken utsträckning respondenterna anser sig göra rätt val när de handlar. Männen 
(M = 6,60) angav här i signifikant högre grad än kvinnorna (M = 5,87) att de anser sig göra 
ett bra val.156 Ett intressant signifikant samband är att de som anser sig göra bra val när de 
handlar (fråga 29) även i högre grad ser sig vara priskänsliga (fråga 30), r =  0,481.157  
 
Det finns ett signifikant negativt samband mellan fråga 29, fråga 13 och fråga 14. De som 
anser sig vara bra på att göra rätt val när de handlar (fråga 29) anser sig själva som mindre 
impulsiva (fråga 13, r =  -0,277) och de uppger även att de i mindre grad köper något som de 
inte hade tänkt när de gick hemifrån (fråga 14, r =  -0,266). Vi ser även ett negativt signifikant 
samband mellan fråga 29 och fråga 31. Det vill säga de respondenter som anser sig göra bra 
val när de handlar (fråga 29) uppger att de i lägre grad köper saker för att må bättre (fråga 31), 
r =  -0,201.158 På fråga 30 tillfrågades respondenterna i vilken grad de anser sig vara 
priskänsliga, vilket är en del av Roberts och Jones misstro faktor.159 Här hade männen (M = 
5,87) ett högre medelvärde än kvinnorna (M = 5,42), men skillnaden var inte signifikant.160 
Även fråga 30 korrelerade signifikant negativt med fråga 13 och fråga 14. Det vill säga att de 
respondenter som i hög grad anser sig vara priskänsliga (fråga 30) i lägre grad anser sig vara 
impulsiva (fråga 13, r =  -0,275) och även i lägre grad köper saker som de inte hade tänkt köpa 
(fråga 14, r =  -0,177). 
 
6.7.3 Ångest/Oro   
 
Ångest/oro är den sista faktorn som Roberts och Jones tar upp där personer använder pengar 
som ett medel för att må bättre161. På frågan om respondenterna brukar köpa saker för att må 
bättre (fråga 31) ser vi en signifikant skillnad mellan könen där kvinnor (M = 3,55) i högre 
grad än männen (M = 1,78) köper saker för att må bättre.162 Här ser vi ett relativt starkt 
samband mellan fråga 31 och fråga 13 och 14. De som i högre grad köper saker för att må 
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bättre (fråga 31) uppger även i högre grad att de är impulsiva (fråga 13, r =  0,456) och att de 
oftare köper något som de inte hade tänkt när de gick hemifrån (fråga 14, r =  0,512). Som vi 
tidigare nämnt finns även både signifikant positiva och negativa samband mellan fråga 31 och 
fråga 27-29.163 

6.7.4 Sammanfattning 
 
När det gäller attityder till pengar ser vi inga samband med i vilken utsträckning 
respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. Respondenterna anser till viss del att pengar 
innebär hög status. De som i högre grad upplever pengar som hög status vill även i högre grad 
ha de senaste och mest flashiga prylarna. Respondenterna uppger däremot att de i relativt låg 
grad anser att ha de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt. Vi fann dock vissa samband 
mellan behovet av makt/prestigefrågorna och impulsivitet. När det gäller 
misstro/priskänslighet angav männen i något högre grad att de gör rätt val när de handlar. Det 
visade sig också att de som i högre grad anser sig göra rätt val även anser sig vara mer 
priskänsliga och mindre impulsiva. När det gäller ångest/oro ser vi att kvinnor i högre grad än 
män anger att de köper saker för att må bättre. Vi ser även att de som i högre grad köper för 
att må bättre även är mer impulsiva. 

6.8 Attityd till lån och krediter  
 
O’Loughlin och Szmigin identifierar två teman när det gäller studenters attityder och beteende 
gentemot krediter och skulder. Det första temat syftar bland annat till konsumenters 
uppfattning om dess omgivning, i vilken utsträckning det är möjlig att låna och i vilken grad 
det är socialt accepterat/normalt att vara skuldsatt.164  

6.8.1 Konsumentens omgivning 
 
O’Loughlin och Szmigin menar att det allmänna användandet av krediter i samhället direkt 
påverkar studenternas förväntningar och användande av krediter165. På fråga 32 valde vi 
därför att undersöka hur respondenterna ställer sig till om det är okej/normalt att ta SMS-lån i 
Sverige. Medelvärdet är här väldigt lågt för både män (M = 2,07) och kvinnor (M = 1,93). 
Skillnaden mellan könen är inte signifikant.166 Ett intressant samband som stödjer O’Loughlin 
och Szmigins resultat är att de respondenter som i högre grad anser att det är okej/normalt att 
ta SMS-lån i Sverige (fråga 32) även i högre grad kan tänka sig att ta SMS-lån (fråga 5). 
Sambandet är dock relativt svagt, r =  -0,180.167 

6.8.2 Marknadsföringens inriktning 
 
När det gäller marknadsföringens inriktning menar O’Loughlin och Szmigin att 
kreditföretagen riktat in sig på att göra det väldigt lätt att få kredit samt att det ska framstå 
som ”gratis pengar”168. På fråga 36 valde vi därför att undersöka i vilken utsträckning 
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respondenterna anser att det är lätt att ta ett SMS-lån. Det var på denna fråga en stor del av 
respondenterna valde att svara vet ej, vilket skulle kunna förklaras av att de i väldigt liten 
utsträckning själva har tagit SMS-lån och i väldigt liten utsträckning känner någon som tagit 
SMS-lån. Bland de respondenter som inte har svarat vet ej var däremot medelvärdet för både 
män (M = 5,89) och kvinnor (M = 7,10) relativt högt, skillnaden mellan könen var dock inte 
signifikant.169 Ett intressant samband är här att fråga 36 korrelerar positivt med fråga 5, det 
vill säga de som anser att det i högre grad är lätt att ta SMS-lån i lägre grad kan tänka sig att ta 
ett SMS-lån, r =  0,365. Det vi även ser är att de som i högre grad anser att det är lätt att ta 
SMS-lån i signifikant högre grad anser att deras föräldrar i stor utsträckning påverkar deras 
beteende när det gäller pengar (fråga 37), r =  0,486.170 
 
För att ta reda på om SMS-lån uppfattas som gratis pengar valde vi att undersöka hur 
kostnaderna för SMS-lån uppfattas gentemot andra typer av krediter (fråga 38). Det var även 
på denna fråga en stor andel av respondenterna som svarade vet ej. Bland de som svarade var 
däremot medelvärdena för både män (M = 1,68) och kvinnor (M = 2,30) låga.171  

 

6.8.3 Finansiellt stöd från föräldrar 
 
Den sista faktorn inom det första temat som O’Loughlin och Szmigin tar upp är finansiellt 
stöd från föräldrar, där de menar att finansiellt stöd från föräldrarna direkt påverkar 
studenternas finansiella beslutsfattande.172 För att ta reda på respondenternas ekonomiska stöd 
från föräldrarna valde vi att fråga om de får ett ekonomiskt stöd från föräldrarna som 
överstiger 300 kronor per månad (fråga 33). På denna fråga svarade 131 av 201 respondenter 
att de inte får ekonomiskt stöd som överstiger 300 kronor.173 Våra resultat visar att det fanns 
två signifikanta samband med fråga 33. Det ena sambandet rör fråga 25 som undersöker 
huruvida respondenterna anser det vara viktigt att tillfredsställa ett köpbehov trots att de för 
tillfället saknar pengar. Här visade det sig att de respondenter som inte får ekonomiskt stöd 
från sina föräldrar (fråga 33) i lägre grad anser det vara viktigt att tillfredsställa ett köpbehov 
trots att de saknar pengar, r =  -0,241. Det andra signifikanta sambandet berör fråga 27 som 
undersöker respondenterna i vilken utsträckning pengar innebär status. På denna fråga svarade 
de respondenter som inte fick något finansiellt stöd från föräldrarna i lägre grad att de ansåg 
att pengar innebar hög status. Sambandet är dock svagt, r =  -0,151.174 Vi såg däremot inget 
samband mellan om respondenterna får finansiellt stöd från sina föräldrar och till exempel i 
vilken utsträckning de kan tänkas ta SMS-lån.175 
 
Det andra temat som O’Loughlin och Szmigin identifierar relaterar till studenternas attityd till 
krediter och speciellt graden av medvetenhet och reflektion kring deras finansiella situation 
samt rättfärdigande av deras beslut.176 
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6.8.4 Medvetenhet och reflektion 
 
O’Loughlin och Szmigin menar att många studenter i hög grad är medvetna och har god 
kunskap om sin finansiella situation177. På fråga 34 valde vi att fråga i vilken utsträckning 
respondenterna anser sig ha god kontroll på sin ekonomiska situation. Medelvärdet var relativt 
högt på denna fråga för både män (M = 7,44) och kvinnor (M = 6,85), men skillnaden var i 
detta fall inte signifikant. Även fråga 35 som berör i vilken utsträckning respondenterna anser 
att de förvaltar sina pengar på ett bra sätt, fann vi ett relativt högt medelvärde för både män 
(M = 6,39) och kvinnor (M = 6,40).178 Intressant är att fråga 34 och fråga 35 har ett 
signifikant starkt samband mellan sig, r =  0,688. Det vill säga de som anser sig ha bra 
kontroll på sin ekonomiska situation även anser att de förvaltar sina pengar på ett bra sätt. 
Intressant är också att både fråga 34 (r =  -0,219) och fråga 35 (r =  -0,201) har en signifikant 
negativ korrelation med fråga 8. Det vill säga de som i högre grad gör en budget, i högre grad 
även anser sig förvalta sina pengar på ett bra sätt samt har bra koll på sin ekonomiska 
situation. Vi ser däremot inget samband mellan fråga 5 och frågorna 34 och 35, det vill säga 
det finns inget samband mellan i vilken utsträckning respondenterna kan tänkas ta SMS-lån 
och i vilken utsträckning de anser sig ha god kontroll på sin ekonomi och i vilken utsträckning 
den anser sig förvalta sina pengar på ett bra sätt.179  

6.8.5 Orientering mot nutid eller framtid 
 
Konsumentens orientering mot nutid eller framtid är enligt O’Loughlin och Szmigin ett sätt 
att förklara eller rättfärdiga studenternas finansiella beteende.180 För att ta reda på i vilken 
utsträckning respondenterna är framtids- eller nutidsorienterade frågade vi i vilken 
utsträckning de gör budget (fråga 8). Som vi nämnt i en tidigare del av analysen var det på 
denna fråga ingen signifikant skillnad mellan medelvärdet för män (M = 3,96) och kvinnor 
(M = 4,12).181 Majoriteten av respondenterna svarade att de aldrig eller sällan gör en budget 
och därmed är relativt orienterade på nutiden.182 När det gäller orientering mot nutid eller 
framtid så finner vi inget signifikant samband med till exempel i vilken utsträckning 
respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. 

6.8.6 Orientering mot andra (föräldrar) 
 
Den sista faktorn som O’Loughlin och Szmigin tar upp är orienteringen mot andra och då 
speciellt mot föräldrar, vilket påverkar studenternas finansiella beteende183. För att undersöka 
föräldrarnas inflytande på respondenternas finansiella beteende valde vi att fråga i vilken 
utsträckning de ansåg att föräldrarna påverkar deras beteende när gäller pengar (fråga 37). 
Både kvinnor (M = 5,88) och män (M = 6,21) upplevde att föräldrarna i ganska stor 
utsträckning påverkade deras beteende vad gäller pengar och skillnaden mellan könen var inte 
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signifikant.184 Intressant är här att det fanns ett signifikant positivt samband mellan fråga 37 
och fråga 5, det vill säga de som i högre grad anser att föräldrarna påverkar deras finansiella 
beteende i lägre grad kan tänka sig att ta ett SMS-lån, r =  0,242. Det finns även ett relativt 
starkt positivt samband där de som i större utsträckning anser att föräldrarna påverkar deras 
beteende även tycker att det är lätt att ta SMS-lån, r =  0,486.185  

6.8.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis stödjer våra resultat till viss del O’Loughlin och Szmigin’s resultat. När 
det gäller respondenternas omgivning uppger de som i högre grad tycker det är okej/normalt 
att ta SMS-lån att de även i högre grad kan tänka sig att ta SMS-lån. Respondenter som inte 
får något ekonomiskt stöd från föräldrarna har ett mindre behov av att tillfredsställa sina 
köpbehov trots att de saknar pengar för tillfället och de upplever inte i lika hög grad att pengar 
innebär status. Vi fann däremot inget samband mellan föräldrars ekonomiska stöd och i vilken 
utsträckning respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. När det gäller orientering mot 
föräldrarna fann vi att respondenterna upplever att föräldrarna till viss del påverkar deras 
beteende och att de som i högre grad upplever att föräldrarna påverkar deras beteende i lägre 
grad kan tänka sig ta SMS-lån. 
 
När det gäller marknadsföringens inriktning är det svårare att tolka. Många svarade vet ej, 
men de som svarade ansåg att det är relativt lätt att ta SMS-lån. Bland de respondenter som i 
högre grad upplever det som lätt att ta SMS-lån finner vi i lägre grad kan tänka sig att ta 
SMS-lån. Det faktum att respondenterna i väldigt liten utsträckning uppfattar SMS-lån som 
billigt jämfört med andra typer av krediter är en omständighet som tyder på att SMS-
låneföretagen kan ha valt att marknadsföra sig på ett annat sätt än de typer av krediter som 
O’Loughlin och Szmigin undersöker, men detta kan vi inte dra några långtgående slutsatser 
om. När det gäller konsumentens medvetenhet om sin ekonomiska situation ser vi att 
respondenterna överlag anser sig ha god koll på sin ekonomi. Vi ser däremot inget samband 
mellan frågorna om medvetenhet och i vilken grad de kan tänka sig att ta SMS-lån. När det 
gäller orientering mot nutid eller framtid finner vi att respondenterna är ganska 
nutidsorienterade och sällan gör en budget. 
 

6.9 Marknadsföringsetik  

6.9.1 Produkt 
 
Enligt Diacon och Ennew uppkommer etiska problem rörande produkten när 
marknadsföringen inte stämmer överens med vad produkten syftar till att göra186. Med 
utgångspunkt av detta valde vi att fråga respondenterna i vilken grad de upplever att 
marknadsföringen av SMS-lån ger en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär (fråga 41). En 
stor del av respondenterna svarade vet ej på denna fråga. Bland de som svarade uppgav både 
män (M = 2,51) och kvinnor (M = 2,74) att de i relativt låg grad anser att marknadsföringen 
ger en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär.187 Intressant är här att de som i högre grad 
anser att marknadsföringen av SMS-lån ger en rättvisande bild, i högre grad kan tänka sig att 
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ta ett SMS-lån (fråga 5), r =  -0,285. Ett annat intressant samband är att de respondenter som 
tycker att det idag i Sverige är okej/normalt att ta SMS-lån (fråga 32), även uppger att de i 
högre grad anser att marknadsföringen ger en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär (fråga 
41), r =  0,397. Ytterligare ett intressant samband är att de respondenter som i högre grad 
anser att marknadsföringen av SMS-lån ger en rättvisande bild (fråga 41), även i högre grad 
uppger att kostnaden för SMS-lån är billig jämfört med andra typer av krediter, r =  0,411.188 
 
Det finns även ett signifikant samband där de respondenter som i högre grad anser att 
marknadsföringen ger en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär (fråga 41) även i högre 
grad upplever informationen om kostnaden för SMS-lån som tillfredsställande (fråga 39), r =  
0,429. Till sist kan vi också nämna att det finns relativt starka samband mellan fråga 41 och 
fråga 42 till 44. Det vill säga att de som anser att marknadsföringen av SMS-lån ger en 
rättvisande bild av vad SMS-lån innebär (fråga 41) även i högre grad anser att kostnaderna 
visas tydligt i marknadsföringen (fråga 42, r =  0,712), i högre grad anser att kostnaderna för 
SMS-lån är lätt att förstå (fråga 43, r =  0,545), samt att de i högre grad anser att den 
information som reklamen förmedlar är sann (fråga 44, r =  0,453).189 

6.9.2 Pris 
 
Diacon och Ennew menar att priset sällan visas tydligt i marknadsföringen och att det ofta är 
svårt att förstå sig på, vilket är problematiskt ur ett etiskt perspektiv190. Vi valde utifrån detta 
att undersöka i vilken utsträckning respondenterna upplever att kostnaderna för SMS-lån 
tydligt visas i marknadsföringen (fråga 42). En majoritet av våra respondenter valde att svara 
vet ej på denna fråga. Både män (M = 2,38) och kvinnor (M = 2,40) uppgav att de i relativt 
låg utsträckning anser att kostnaden visas tydligt i marknadsföringen.191  
 
Korrelationen till andra frågor är väldigt lik korrelationen för fråga 41. Bland annat ser vi ett 
negativt signifikant samband mellan fråga 42 och fråga 5, det vill säga de som anser att 
kostnaden för SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen i högre grad kan tänka sig att ta 
SMS-lån, r =  -0,338. Vi ser också att de som i högre grad tycker att det är okej/normalt att ta 
SMS-lån (fråga 32) i högre grad även anser att kostnaden för SMS-lån visas tydligt i 
marknadsföringen (fråga 42), r =  0,305. Ytterligare ett signifikant samband är att de som 
anser att kostnaden för SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen (fråga 42) även i högre grad 
tycker att kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra typer av krediter (fråga 38), r = 
0,408. De som uppger att de i hög grad tycker att kostnaden för SMS-lån visas tydligt i 
marknadsföringen (fråga 42) upplever också i högre grad att informationen om kostnaderna 
förknippat med SMS-lån är tillfredsställande (fråga 39), r =  0,392.192  
 
Även på fråga 42 är korrelationen relativt starkt mellan fråga 43 och 44. Det vill säga att de 
som i högre grad anser att kostnaden för SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen (fråga 42) 
även upplever att kostnaderna för SMS-lån är lätt att förstå (fråga 43, r =  0,574), samt i högre 
grad uppger att den information som reklamen visar är sann (fråga 44, r =  0,457).193 Diacon 
och Ennew menar även att priset ofta kan vara svårt att förstå194. På fråga 43 valde vi därför 

                                                 
188 Tabell 20, Bilaga 1 
189 Tabell 20, Bilaga 1 
190 Diacon och Ennew, “Ethical issues in insurance marketing in the UK,” 70-71. 
191 Tabell 19, Bilaga 1 
192 Tabell 20, Bilaga 1 
193 Tabell 20, Bilaga 1 
194 Diacon och Ennew, “Ethical issues in insurance marketing in the UK,” 70-71. 
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att undersöka om respondenterna uppfattar informationen om kostnaderna i reklamen för 
SMS-lån som lätt att förstå. Ett stort antal av respondenterna svarade även vet ej på denna 
fråga. Bland de som svarade uppgav både män (M = 3,06) och kvinnor (M = 3,49) att de i 
ganska låg utsträckning upplever den information som reklamen visar om kostnaderna 
rörande SMS-lån är lätt att förstå195.  
 
Fråga 43 hade i likhet med de andra frågorna rörande etik en negativ korrelation till fråga 5, 
det vill säga att de som i högre grad upplever kostnaderna som lätta att förstå även i högre 
grad kan tänka sig ta SMS-lån, r =  -0,200. Vi ser även att de som i högre grad tycker att det är 
okej/normalt att ta SMS-lån i Sverige idag (fråga 32), även i högre grad upplever kostnaderna 
för SMS-lån som lätt att förstå (fråga 43, r =  0,347). Ytterligare ett intressant samband är att 
respondenter som i högre grad tycker att kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra 
typer av krediter (fråga 38) också i högre grad tycker att kostnaderna för SMS-lån är lätt att 
förstå (fråga 43, r =  0,328). Även mellan fråga 43 och fråga 39 har vi ett signifikant samband, 
det vill säga de som i högre grad upplever att kostnaderna för ett SMS-lån är lätt att förstå 
även i högre grad uppger att de upplever informationen angående SMS-lån som 
tillfredsställande, r =  0,459. 196 

6.9.3 Promotion 
 
Diacon och Ennew menar att diskussionen rörande etik och marknadsföring kan härröras till 
två olika typer av sanning, vetenskaplig sanning och konsumentens sanning. Vi har valt att 
fokusera på konsumentens sanning, det vill säga hur gemene man tolkar marknadsföringen 
som sann. De menar att marknadsföringen kan vara objektivt sann, men kan ifrågasättas ur ett 
etiskt perspektiv beroende på hur konsumenten uppfattar marknadsföringen.197 Med detta som 
utgångspunkt valde vi att undersöka i vilken utsträckning respondenterna upplever att den 
information som reklamen för SMS-lån förmedlar är sann (fråga 44). Även på denna fråga 
svarade en stor del av respondenterna vet ej. Bland de som angav i vilken utsträckning de 
upplevde den information som reklamen förmedlar som sann, svarade både kvinnor (M = 
2,87) och män (M = 3,07) att de i ganska låg utsträckning upplevde den som sann.198 Vi ser 
även att de respondenter som i högre grad uppfattar informationen som sann (fråga 44), även i 
högre grad kan tänka sig ta SMS-lån (fråga 5), r =  -0,219. Här ser vi också ett samband 
mellan fråga 44 och fråga 39, det vill säga de som i högre grad uppfattar informationen som 
sann även i högre grad upplever informationen som tillfredsställande, r =  0,354. Till sist ser 
vi också ett signifikant positivt samband mellan fråga 44 och fråga 43, där de som i högre 
grad upplever informationen som sann, även i högre grad upplever att kostnaderna för att ta 
ett SMS-lån är lätta att förstå, r =  0,325.199 

6.9.4 Sammanfattning 
 
När det gäller etik, marknadsföring och SMS-lån visar våra resultat att det finns tendenser till 
att marknadsföringen rörande SMS-lån kan uppfattas som oetisk. En stor del av 
respondenterna svarade vet ej på dessa frågor, vilket faller sig naturligt då väldigt få av våra 
respondenter varken kan tänka sig att ta SMS-lån, känner någon som har tagit SMS-lån eller 

                                                 
195 Tabell 19, Bilaga 1 
196 Tabell 20, Bilaga 1 
197 Diacon och Ennew, “Ethical issues in insurance marketing in the UK,” 71. 
198 Tabell 19, Bilaga 1 
199 Tabell 20, Bilaga 1 
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Figur 11 Sammanfattande bild över faktorer som påverkar i vilken grad gymnasieelever kan tänka sig att ta SMS
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7. Slutsatser 
För att på ett tydligt sätt återknyta våra slutsatser till undersökningens syfte har vi valt att 
dela in avsnittet som rör slutsatserna efter de olika syftena. Som en allmän reflektion innan vi 
går in på studiens resultat, kan nämnas att vi upplevde gymnasieeleverna som starkt 
negativa till SMS-lån. Flertalet elever kom fram och pratade med oss efter att de fyllt i sina 
enkäter och förklarade sin syn på SMS-lån där de myntade kommentarer såsom ”SMS-lån, 
dem suger ju!”. Endast en person i vår undersökning har tagit SMS-lån och majoriteten av 
respondenterna kan inte tänka sig att ta SMS-lån. 

7.1 Faktorer som påverkar gymnasieelevers köpbeteen de samt syn 
på SMS-lån 
 
På grund av att endast en person i vår undersökning uppgett att han/hon tagit SMS-lån, kan vi 
inte dra några direkta slutsatser kring vilka faktorer som påverkar valet att ta SMS-lån. Vi ser 
däremot ett antal faktorer som korrelerar med i vilken utsträckning ungdomarna kan tänka sig 
att ta SMS-lån.  
 
När det gäller de faktorer som rör beslutsprocessens omfattning ser vi inga signifikanta 
korrelationer med i vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. Detta gäller även 
för de faktorer som Olshavsky och Granbois menar påverkar vid en begränsad beslutsprocess. 
 
Av de tre faktorer som Day och Brandt menar påverkar valet att handla kontant eller kredit 
var det endast kunskap om kostnaden för SMS-lån som vi kunde se korrelerar med i vilken 
utsträckning gymnasieeleverna kan tänka sig att ta SMS-lån. De elever som i lägre grad anser 
sig ha god kunskap om kostnaden för SMS-lån, kan i högre grad tänka sig att ta ett SMS-lån. 
Konsumentens ekonomiska situation och behovets vikt finner vi korrelerar med i vilken 
utsträckning eleverna måste låna pengar av sina anhöriga, men inte i vilken utsträckning de 
kan tänka sig att ta SMS-lån.   
 
Makt/prestige, misstro/priskänslighet och oro/ångest är tre faktorer som Roberts och Jones 
menar påverkar användandet av kreditkort. Deras resultat verkar däremot inte kunna överföras 
till SMS-lån. När det gäller huruvida det är prestigefyllt att ha tillgång till mycket pengar 
visade det sig att våra respondenter uppvisade medelvärden som återfanns i mitten av vår 
tiogradiga skala, men vi såg inget samband för huruvida de kan tänka sig att ta SMS-lån.  
 
I kategorin misstro/priskänslighet visar vår undersökning att männen i signifikant högre grad 
än de kvinnliga respondenterna uppger att de gör ett bra val när de handlar samt att både män 
och kvinnor anser sig själva vara relativt priskänsliga. Det finns däremot ingen koppling 
mellan hur priskänsliga respondenterna anser sig vara eller i vilken grad de anser att de gör ett 
bra val och huruvida de kan tänka sig att ta SMS-lån.  
 
Vidare beskriver Roberts and Jones att ungdomar kan använda konsumtion som ett medel för 
att må bättre när de mår dåligt. Vi fann i vår undersökning att kvinnliga respondenter i högre 
grad än de manliga svarade att de konsumerar för att må bättre. Ingen koppling fanns heller 
mellan respondenter som konsumerade för att må bättre med de som kan tänka sig att ta SMS-
lån. 
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O’Loughlin och Szmigin identifierar faktorer såsom konsumentens omgivning, 
marknadsföringens inriktning, finansiellt stöd från föräldrar, medvetenhet och reflektion, 
orientering mot nutid eller framtid, och orientering mot andra. Vi fann inget direkt samband 
mellan medvetenhet och reflektion, orientering mot nutid eller framtid, och finansiellt stöd 
från föräldrar gentemot i vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. Däremot 
fann vi samband mellan konsumenternas omgivning, marknadsföringens inriktning och 
orienteringen mot andra och i vilken utsträckning respondenterna kan tänka sig att ta SMS-
lån. 
 
Resultatet av vår undersökning visade att respondenterna i låg utsträckning upplever det som 
okej/normalt att ta SMS-lån. De respondenter som i högre grad tycker att det är okej/normalt 
att ta SMS-lån kan också i högre grad tänka sig att ta SMS-lån. När det gäller 
marknadsföringens inriktning fann vi att de respondenter som tycker att det är lätt att ta SMS-
lån kan i lägre grad tänka sig att ta SMS-lån. 
 
O’Loughlin och Szmigin beskriver också i sina teorier att orienteringen mot andra kan 
påverka ungdomars attityder till pengar och krediter, de framhäver här att föräldrar kan vara 
en sådan faktor. Våra respondenter uppvisade höga medelvärden både hos de manliga och 
kvinnliga respondenterna när vi frågade dem i vilken utsträckning deras föräldrar påverkar 
deras beteende när det gäller pengar och krediter. Detta tyder på att våra respondenters 
föräldrar till viss del påverkar ungdomarnas ekonomiska beslut. Respondenterna som i högre 
grad anser att föräldrarna påverkar deras finansiella beteende kan i lägre grad tänka sig ta 
SMS-lån. 
 
Vår undersökning visade att mindre än hälften av respondenterna får ett ekonomiskt stöd från 
sina föräldrar. Det visade sig också att respondenter som inte får ekonomiskt stöd hemifrån i 
lägre grad ansåg att de måste tillfredställa sina köpbehov även om de inte hade pengar vilket 
de som får ekonomiskt stöd i högre utsträckning måste, men vi ser inget samband kopplat till i 
vilken grad respondenterna kan tänka sig att ta SMS-lån. 
 
De sista faktorerna vi finner korrelerar med i vilken utsträckning respondenterna kan tänkas ta 
SMS-lån rör frågor om etik i marknadsföringen kring SMS-lån. De respondenter som i högre 
grad upplever att marknadsföringen av SMS-lån ger en rättvisande bild av vad SMS-lån 
verkligen innebär kan också i högre grad tänka sig att ta SMS-lån. Även de som upplever att 
kostnaden för SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen, kan i högre grad tänka sig att ta 
SMS-lån. Bland de som i högre grad upplever kostnaderna förknippat med SMS-lån som lätt 
att förstå, ser vi även här ett samband med att respondenterna i högre grad kan tänka sig att ta 
SMS-lån. Den sista faktorn som vi genom vår studie kan fastställa korrelerar med i vilken 
grad ungdomarna kan tänka sig att ta SMS-lån, rör även den etiken kring marknadsföringen 
av SMS-lån. De som i högre grad upplever den information som reklamen förmedlar som 
sann, kan även i högre grad tänka sig att ta SMS-lån. 

 
7.2 Ungdomars syn på marknadsföringen beträffande S MS-lån ur ett 
etiskt perspektiv 
 
På frågorna rörande etik svarade en stor andel av respondenterna vet ej. Detta kan vara en 
följd av att så få respondenter själva har tagit SMS-lån, att de i låg utsträckning känner någon 
som tagit SMS-lån och att de själva i låg grad kan tänka sig att ta SMS-lån. Bland de 
respondenter som valt att svara på vår tiogradiga skala var däremot medelvärdena låga på de 
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flesta frågor. Generellt sett, utifrån de faktorer som Diacon och Ennews menar indikerar 
etiska problem, visar resultaten att det finns tendenser till etiska problem vid 
marknadsföringen av SMS-lån. 
 
Enligt Diacon och Ennew uppkommer etiska problem rörande produkter ofta när 
marknadsföringen inte stämmer överens med produktens verkliga syfte. Våra respondenter 
svarade i låg grad att SMS-låneföretagens marknadsföring speglar SMS-lånens verkliga 
innebörd på ett tillfredsställande sätt. Respondenterna uppfattade i allmänhet 
marknadsföringen kring SMS-lån som svår att förstå, osann och att priset inte visas tydligt i 
marknadsföringen. Både de manliga och de kvinnliga respondenterna i vår studie svarade att 
de inte anser att kostnaderna visas på ett tillfredsställande sätt i marknadsföringen. 
 
Diacon och Ennew förklarar också i sina teorier att priset kan vara svårt att förstå att förstå sig 
på för konsumenter, något som resultatet av vår undersökning bekräftade. Det visade sig att 
de kvinnliga respondenterna ansåg att priserna var svårare att förstå än våra manliga 
respondenter. Till sist menar också Diacon och Ennew att begreppet etik kan härröras till 
olika typer av sanning, vilket ledde oss till att undersöka huruvida respondenterna uppfattade 
marknadsföringen som sann.  
 
Det visade sig att våra respondenter i hög utsträckning svarade att de i låg utsträckning 
uppfattar att den information som SMS-låneföretagens marknadsföring förmedlar är sann. Vi 
fann även här att de kvinnliga respondenterna i större utsträckning än de manliga ansåg att 
SMS-låneföretagens marknadsföring inte var sann. Slutligen kan sägas att respondenter som 
var mer positiva till företagens marknadsföring och respondenter som ansåg att priset visades 
på ett korrekt sätt i marknadsföringen till större del kunde tänka sig att ta ett SMS-lån själva. 

 
7.3 Beslutsprocessen, dess omfattning samt könets b etydelse 
 
Beslutsprocessen hos ungdomarna i vår undersökning ter sig generellt sett utifrån de 
indikatorer som Olshavsky och Granbois ställer upp vara relativt begränsad. Majoriteten av 
respondenterna uppger att de sällan eller aldrig gör budget och de anser sig till viss del vara 
impulsiva i sitt köpbeteende. De som oftare gör budget lyckas oftare att hålla den budget de 
ställer upp och anser sig även vara mindre impulsiva. När det gäller impulsivitet, 
informationssökning och utvärdering av olika alternativ såg vi i ett tidigt skede att det fanns 
signifikanta skillnader mellan könen och valde därför att induktivt försöka analysera könets 
betydelse för beslutsprocessens omfattning. Generellt visar våra resultat på att 
beslutsprocessen hos kvinnor är mindre framträdande utifrån Olshavsky och Granbois mått.  
 
Kvinnorna uppger i högre grad att de är impulsiva och uppger även att de i högre grad än män 
köper något som de inte planerat att köpa. Ser vi till informationssökning och utvärdering av 
olika alternativ uppger män i högre grad att de utvärderar olika alternativ samt att de i högre 
grad läser recensioner innan köp, vilket tyder på en högre grad av beslutsprocess hos män. 
Dessa skillnader mellan könen får stöd av Coley och Burgess som menar att skillnaderna 
delvis kan förklaras av att kvinnors beteende generellt sett är mer emotionellt och 
psykologiskt rotat och på så vis mer öppna för att göra impulsköp. De menar även att kvinnor 
upplever mer spänning och upphetsning vid köp vilket skulle kunna vara en del av 
förklaringen till en mindre omfattande beslutsprocess. En annan faktor som Coley och 
Burgess menar kan förklara skillnader i impulsköp är köp av stereotypa produkter. Det vill 
säga att kvinnor i högre grad köper kläder, smycken och smink, medan män i högre grad 
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köper funktionella och tekniska produkter såsom verktyg, TV-apparater och annan 
underhållning. De menar däremot att dessa stereotypa köpmönster till viss del har luckrats 
upp.  
 
Ser vi till de faktorer som Olshavsky och Granbois anser påverkar konsumentens beslut vid en 
begränsad beslutsprocess ser vi även här likheter med våra resultat. Respondenterna uppger 
att de till viss del imiterar andra samt att de i något högre grad lyssnar på vad andra tycker 
innan köp. Vidare uppger de att de i relativt stor utsträckning köper produkter av ren vana 
samt att de i ganska hög grad uppger att i situationer där de har stor erfarenhet av en produkt 
helt struntar i att söka information om produkten. Här visade det sig även vara så att 
kvinnorna i högre grad uppger att de köper produkter av ren vana samt att de i lägre grad 
söker information om en produkt de har stor erfarenhet av. Detta skulle också kunna vara en 
indikator på en mindre framträdande beslutsprocess hos kvinnor. Om vi ser till preferenser 
från barndomen uppgav både kvinnor och män att de till viss del påverkar deras köpbeteende. 
När det gäller hur konsumentens livsstil påverkar uppger ungdomarna att den i relativt hög 
grad påverkar deras beteende. Däremot menar de att slumpen i ganska låg utsträckning avgör 
vad de ska köpa. Dock uppger kvinnor i högre grad än män att slumpen avgör.  
 
En förutsättning för att konsumenten rationellt kan genomgå en beslutsprocess och utvärdera 
olika låneerbjudanden är enligt Yard att kostnadsinformationen finns tillgänglig, är 
presenterad på ett bra sätt och att den kan förstås av mottagaren. Resultaten visar att män i 
högre utsträckning anser sig ha god kunskap om kostnaden för SMS-lån än vad kvinnor anser 
sig ha. Resultaten visar även att de som i högre grad anser sig ha god kunskap om SMS-lån, 
också i högre grad uppger att det är lätt att tolka och förstå den information som finns 
tillgänglig. Resultaten visar också att respondenterna i låg utsträckning upplever att den 
information som finns tillgänglig är tillfredsställande, men att de som i högre grad tycker den 
är tillfredsställande även i högre grad anser att deras förmåga att tolka och förstå 
informationen är bättre. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att beslutsprocessen i många fall ter sig väldigt begränsad, 
åtminstone med utgångspunkt från de faktorer som Olshavsky och Granbois anser indikera 
beslutsprocessens omfattning. Bland flertalet av dessa indikatorer visade det sig vara 
signifikanta skillnader mellan könen där kvinnor förefaller ha en mer begränsad 
beslutsprocess jämfört med män. Tänkbara förklaringar till dessa skillnader skulle enligt 
Coley och Burgess bland annat vara att kvinnors beteende är mer psykologiskt och 
känslomässigt rotat än hos män, att kvinnor känner mer spänning och upphetsning vid 
shopping än män, samt att kvinnor och män impulsköper olika typer av produkter. 
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8. Sanningskriterier 
8.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten mäter överensstämmelsen med verkligheten och visar på så sätt hur tillförlitlig 
en undersökning är. För att uppnå en hög reliabilitet måste undersökningen kunna motstå 
inflytandet av slumpmässiga eller systematiska fel.200 201 Undersökningen får således inte 
påverkas av vem som genomför den eller under vilka omständigheter den genomförs.202 Det 
är naturligtvis svårt att spekulera huruvida andra forskare med samma tillvägagångssätt skulle 
nå samma resultat som oss. Det vi anser höjer reliabiliteten är att vi grundligt beskrivit hur vi 
gått tillväga och motiverat de val vi gjort. 
 
Då vår undersökning bygger på enkäter har vi liten möjlighet att på förhand bedöma studiens 
tillförlitlighet 203. Ett sätt att testa reliabiliteten är till exempel test-retest-metoden vilket 
innebär att man mäter vid flera olika tillfällen och ifall resultaten överensstämmer tyder det på 
en hög reliabilitet204. Av tidsmässiga skäl har vi inte kunna genomföra denna typ av test, men 
för att sträva mot hög reliabilitet har vi försökt göra enkäten så enkel som möjligt. Skriva 
tydliga instruktioner och relevanta frågor uppställda så att de ska vara svåra att misstolka. Vi 
har även bett ett par av våra vänner med mer erfarenhet av enkätkonstruktion än vad vi har att 
besvara enkäten och för att se om det är något som de misstolkar eller upplever som 
otydligt.205 

8.2 Validitet 
 
Reliabel information är inte tillräckligt för att få en rättvisande undersökning. 
Undersökningen kan vara reliabel, men om den inte mäter vad vi tror och vill att den ska mäta 
blir informationen intetsägande.206 För att säkerställa att informationen inte blir intetsägande 
används begreppet validitet, vars innebörd är att avgöra om indikatorer som har utformats för 
att mäta ett begrepp mäter just det som dem är utformade att mäta.207  
 
Lundahl och Skärvad skiljer mellan inre och yttre validitet. Undersökningen har en hög inre 
validitet när de teoretiska begreppen samt frågorna på enkäten (den operationella definitionen 
av dessa begrepp) matchar varandra, men att uppnå en inre validitet på 100 procent är i de 
flesta fallen inte genomförbart.208 För att generera en så hög inre validitet som möjligt har vi 
bett några av våra vänner sätta sig in i teorin och ge oss feedback på hur väl de tror att 

                                                 
200  Patel, R, Davidsson, B, (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning”, s. 100 
201 Solvang, BK, (1997) ”Forskningsmetodik”, s. 162 
202 Lundahl, U, Skärvad P-H, (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, s. 152 
203 Patel, R, Davidsson, B, (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning”, s. 102 
204 Olsson, H, Sörensen, S, (2007) ”Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv”, Liber AB, 

Stockholm, s. 75 
205 Patel, R, Davidsson, B, (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning”, s. 102 
206 Solvang, BK, (1997) ”Forskningsmetodik”, s. 167 
207 Bryman, A, Bell, E, (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 82 
208 Lundahl, U, Skärvad P-H, (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, s. 150-151 
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matchningen mellan teorin, våra mätinstrument (enkäten) samt verkligheten är. Vi har även 
själva analyserat innehållet i våra mätinstrument och kopplat dem till den teoretiska 
referensramen för att på så sätt lyckas ”översätta” teorin i kvantifierbara och relevanta frågor 
för att nå en så hög innehållsvaliditet som möjligt.209 
 
Yttre validitet syftar å andra sidan till hur väl det mätvärde som erhålls av de operationella 
definitionerna matchar verkligheten. Personer kan minnas fel, ljuga och inte alltid veta vad de 
vill. 210 Till exempel kan SMS-lån upplevas som ett känsligt ämne vilket medför att det finns 
en risk att respondenterna inte svarar helt sanningsenligt på våra frågor.211 För att minska 
inflytandet av att socialt känsliga frågor ska påverka resultaten har vi vid genomförandet av 
undersökningen förklarat för respondenterna att undersökningen är helt anonym och att inga 
svar kommer att redovisas separat. För att undvika och om möjligt kunna avgöra om 
respondenterna svarat sanningsenligt och på så vis öka den yttre validiteten har vi i vissa fall 
ställt flera frågor som behandlar samma ämne, men med olika formuleringar och som är 
placerade med några frågors mellanrum. 
 
Olsson och Sörensen menar att ett tecken på låg validitet kan vara när respondenterna i stor 
utsträckning svarar ”Vet ej”212. Som vi tidigare nämnt var det en stor utsträckning 
respondenter som svarade vet ej på den sista sidan av enkäten. Detta kan vara ett tecken på låg 
validitet på dessa frågor, men det kan även vara en följd av att så få respondenter tidigare har 
tagit SMS-lån och att de inte i så stor utsträckning kommit i kontakt med SMS-lån. 
 
8.3 Äkthet  
 
För att förklara äkthet på ett så bra sätt som möjligt använder vi oss utav Bryman och Bells 
bok Företagsekonomiska forskningsmetoder. Enligt Bryman och Bell innebär äktheten bland 
annat att författarna ger en rättvis bild över det man undersöker. Detta innebär att inte bara en 
del som kanske inte stämmer överens med helheten skall undersökas, utan för att en rättvis 
bild ska fås måste det spegla befolkningen.213 Vi har delat ut vår enkät till studenter på olika 
program vid två gymnasier i Umeå vilket vi tror medför att vår undersökning ger en 
rättvisande bild över alla gymnasieungdomar i Umeå kommun. 

8.4 Generaliserbarhet 
 
För att kunna generalisera resultaten på ett tillfredsställande sätt krävs en hög grad av både 
reliabilitet och validitet214. Som vi tidigare nämnt finns det flera åtgärder som ytterligare 
skulle kunna öka validiteten, reliabiliteten och möjligheterna till generalisering. På grund av 
våra tids- och resursmässiga begränsningar tvingades vi tyvärr välja bort dessa. 
  
Möjligheterna att generalisera studiens resultat är beroende av i vilken utsträckning resultaten 
går att överföra på andra situationer och grupper än de som vår studie behandlar.215 Det 
faktum att vårt urval består av ett bekvämlighetsurval minskar generaliseringsmöjligheterna. 

                                                 
209 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 99-100. 
210 Ibid., 151. 
211 Eriksson, Statistisk undersökningsmetodik, 206. 
212 Olsson och Sörensen, Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 76. 
213 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 308-309. 
214 Ibid., 158. 
215 Ibid., 100. 
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Optimalt ur generaliseringssynpunkt hade varit att använda ett slumpmässigt urval, men med 
tanke på att det är mer tids och resurskrävande bedömde vi det inte vara optimalt för vår 
undersökning. 
 
Då urvalet är relativt litet kan även det påverka generaliserbarheten negativt. Urvalet bestod 
av 201 respondenter vilket innebär cirka 5 procent av de gymnasieelever som studerar i Umeå 
kommun. Även det faktum att vi valde att inte besöka alla gymnasieskolor kan leda till sämre 
generaliseringsmöjligheter. Eftersom vi besökte de två största gymnasieskolorna i Umeå 
kommun som båda har en stor spridning av praktiska och teoretiska program anser vi däremot 
att generaliseringsmöjligheterna inte i för stor utsträckning gått förlorade. 

8.5 Förslag till vidare studier 
 
Att undersöka gymnasieelevers beteende när det gäller SMS-lån har varit ett intressant arbete. 
Vårt förslag är att i framtida studier undersöka om det finns några markanta skillnader mellan 
gymnasieelever och universitetsstudenter. Eftersom gymnasieeleverna är yngre och inte haft 
möjlighet att ta lån tidigare, kan det vara värdefullt att undersöka universitetsstudenter som är 
äldre och har mer erfarenhet av att sköta sin ekonomi. På grund utav vår knappa tids- och 
resurs ram kunde vi enbart fokusera på gymnasiestudenter i Umeå kommun till vårt urval. 
Med detta som bakgrund vore det intressant att se en liknande studie med mer djupgående 
forskning kring SMS-lån på både nationell och internationell nivå. 
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Bilaga 2, Enkäten 
Vi studerar Civilekonomprogrammet på Umeå universitet och gör en undersökning som 
handlar om ungdomar och SMS-lån. Enkäten är helt anonym och inget svar kommer att 
redovisas separat. Ringa in det alternativ du tycker passar dig bäst varje fråga och kom ihåg 
att om inget annat anges är det enbart ett svar per fråga som gäller. 
 
1. Kön Man   Kvinna 
 
2. Jag är född år 19_____ 
 
3. Program __________________________________________________________ 
 
4. Årskurs          1                          2                        3                        4  
 
5. Skulle du kunna tänka dig att ta ett SMS-lån?  

Ja absolut           Ja kanske           Nej troligtvis inte           Absolut inte 
 
6. Har du någonsin tagit ett SMS-lån?                                Ja                      Nej 
 
6b. Om du svarat ja på föregående fråga, varför tog du SMS-lånet? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Hur många av dina bekanta har (som du känner till) tagit SMS-lån? 

0                        1-2                      3-5                    fler än 5 
 
8. Jag gör en budget över mina inkomster. (kryssa i det som passar bäst in på dig) 

Ja, alltid 
Ja, ofta 
Ibland 
Sällan 
Nej, aldrig 

 
9. (Hoppa över denna fråga om du svarade "Nej, aldrig" på fråga 8)  
   Jag följer den budget som jag sätter upp. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
10. När jag hittar något som jag vill ha köper jag det direkt. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
11. Innan jag köper en produkt som jag vill ha, undersöker jag vad det finns för olika alternativ. (ringa 
in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
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12. Innan jag köper en produkt som jag vill ha, läser jag recensioner om produkten. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
13. Jag är impulsiv vad gäller mitt köpbeteende. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
14. När jag går på stan köper jag ofta något som jag inte hade tänkt köpa när jag gick hemifrån. (ringa 
in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
15. Jag lyssnar mycket på vad mina vänner och bekanta tycker innan jag handlar. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
16. Jag köper ofta en produkt av ren vana. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
17. När jag har stor erfarenhet av en viss produkt söker jag ingen information om den. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
18. Jag köper ofta en produkt för att mina vänner och bekanta har en liknande produkt. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
19. Mina preferenser från barndomen påverkar mitt köpbeteende i stor utsträckning. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
20. Min livsstil påverkar i stor utsträckning mitt köpbeteende. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
21. Slumpen avgör vad jag ska handla. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
22. Jag har god kunskap om kostnaden för att ta ett SMS-lån. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
23. Jag måste ofta låna pengar av anhöriga för att ha råd att köpa det jag vill. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
24. Min egen och min familjs ekonomiska situation är god. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
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25. Det är viktigt för mig att tillfredsställa ett köpbehov även om jag för tillfället saknar egna pengar. 
(ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
26. Detta påstående ska besvaras av de som svarat mellan 7-10 på föregående fråga. För att 
kunna tillfredsställa ett köpbehov trots att jag saknar egna pengar brukar jag: (rangordna 
nedanstående påståenden där 1 är det mest troliga och 4 det minst troliga) 
 
        Jag lånar av mina anhöriga för att köpa 
 
        Jag lånar av kompisar 
 
        Jag lånar av bank 
 
        Jag tar ett SMS-lån 
 
 
27. Jag tycker att ha mycket pengar innebär hög status. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
28. Jag tycker att ha de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
29. Jag är bra på att göra rätt val när jag handlar. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
30. Jag är priskänslig när det gäller mitt köpbeteende. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
31. När jag mår dåligt köper jag saker för att må bättre. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 
32. Idag i Sverige är det okej/normalt att ta SMS-lån. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
33. Jag får utöver studiebidraget, ekonomiskt stöd ifrån mina föräldrar som uppgår till minst 300kr per 
månad.  Ja                         Nej 
 
34. Jag har bra koll på min ekonomiska situation. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9            10 
 
35. Jag förvaltar mina pengar på ett bra sätt. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9            10 
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36. Jag tycker det är lätt att ta SMS-lån. (ringa in ditt svar)  
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
37. Mina föräldrar påverkar i stor utsträckning mitt beteende när det gäller pengar. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9            10 
 
38. Jag tycker att kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra typer av krediter. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
39. Jag upplever informationen om kostnaden angående SMS-lån som tillfredställande. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
40. Min förmåga att tolka och förstå kostnaden för SMS-lån utifrån den information som finns 
tillgänglig är god. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
41. Marknadsföringen av SMS-lån visar en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär. (ringa in ditt 
svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
42. Kostnaderna för ett SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
43. Kostnaderna för ett SMS-lån är lätt att förstå. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
44. Den information som reklamen för SMS-lån förmedlar är sann. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
              1           2           3           4           5           6           7           8           9           10            Vet ej 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3, Bortfall 

 
Fråga Antal  

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 1 
16 2 
17 0 
18 1 
19 5 
20 1 
21 0 
22 0 
23 0 
24 3 
25 0 
26 - 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 
31 0 
32 0 
33 0 
34 0 
35 0  
36 3 
37 0 
38 4 
39 4 
40 3 
41 4 
42 3 
43 3 
44 3 
_________________ 
 
 
Totalt: 40 
40/8643 = 0,0046 
Totalt bortfall: 0.46 procent. 
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Bilaga 4, Kodning av frågor i analysen 
På alla våra frågor som graderats mellan 1 till 10 innebär 1 att respondenten inte alls 
instämmer i påståendet och 10 innebär att respondenten instämmer helt. Övriga frågor har 
kodats enligt nedan. 
 
 
Fråga 1: 
1 = Man, 2 = Kvinna 
 
Fråga 2:  
1 = 88, 2 = 89, 3 = 90, 4 = 91, 5 = 92 
 
Fråga 3: 
1   = Teknikprogrammet, 2   = Designprogrammet, 3   = Samhällsprogrammet 
4   = Natur/Samhäll, 5   = Byggprogrammet, 6   = Elprogrammet 
7   = Interclass, 8   = Friskvårdsprogrammet, 9   = Omvårdnadsprogrammet 
10 = Hotell- och restaurangprogrammet, 11 = Handelsprogrammet 
 
Fråga 5: 
1 = Ja absolut, 2 = Ja kanske, 3 = Nej troligtvis inte, 4 = Absolut inte 
 
Fråga 6: 
1 = Ja, 2 = Nej 
 
Fråga 7: 
1 = 0, 2 = 1-2, 3 = 3-5, 4 = fler än 5 
 
Fråga 8: 
1 = Ja, alltid, 2 = Ja, ofta, 3 = Ibland, 4 = Sällan, 5 = Nej, aldrig 
 
Fråga 26: 
Denna fråga rangordnas av respondenterna själva. 
 
Fråga 33: 
1 = Ja, 2 = Nej 
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Bilaga 5, Enkätens koppling till den teoretiska referensramen 
 
Bakgrundsvariabler (1-7) 
1. Kön Man Kvinna 
2. Jag är född år 19____ 
3. Program _____________________________________ 
4. Årskurs           1         2          3          4 
5. Skulle du kunna tänka dig att ta ett SMS-lån?  

Ja absolut Ja kanske Nej troligtvis inte             Absolut inte 
6. Har du någonsin tagit ett SMS-lån?          Ja             Nej 
6b. Om du svarat Ja på föregående fråga, varför tog du SMS-lånet? 
7. Hur många av dina bekanta har (som du känner till) tagit SMS-lån?         0           1-2          3-5          fler än 5 
 
Beslutsprocessen och dess omfattning (8-14) 
8. Jag gör en budget över mina inkomster (kryssa i det som passar bäst in på dig) 
         Ja, alltid Ja, ofta            Ibland                 Sällan          Nej, aldrig 
9. (Hoppa över denna fråga om du svarade "Nej, aldrig" på fråga 8)  
   Jag följer den budget som jag sätter upp. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
10. När jag hittar något som jag vill ha köper jag det direkt (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
11. Innan jag köper en produkt som jag vill ha undersöker jag vad det finns för olika alternativ (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
12. Innan jag köper en produkt som jag vill ha läser jag recensioner om produkten (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
13. Jag är impulsiv vad gäller mitt köpbeteende (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
14. När jag går på stan köper jag ofta något som inte hade tänkt köpa när jag gick hemifrån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
 
Begränsad beslutsprocess (15-21) 
15. Jag lyssnar mycket på vad mina vänner och bekanta tycker innan jag handlar (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
16. Jag köper ofta en produkt av ren vana (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
17. När jag har stor erfarenhet av en viss produkt söker jag ingen information om den (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
18. Jag köper ofta en produkt för att mina vänner och bekanta har en liknande produkt (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
19. Mina preferenser från barndomen påverkar mitt köpbeteende i stor utsträckning (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
20. Min livsstil påverkar i stor utsträckning mitt köpbeteende (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
21. Slumpen avgör vad jag ska handla (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
 
Kontant eller kredit (22-26) 
22. Jag har god kunskap om kostnaden för att ta ett SMS-lån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
23. Jag måste ofta låna pengar av anhöriga för att ha råd att köpa det jag vill (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
24. Min egen och min familjs ekonomiska situation är god (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
25. Det är viktigt för mig att tillfredsställa ett köpbehov även om jag för tillfället saknar egna pengar (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
26. Detta påstående ska besvaras av de som svarat mellan 7-10 på föregående fråga. För att kunna tillfredsställa ett köpbehov trots att 
jag saknar egna pengar brukar jag: (rangordna nedanstående påståenden där 1 är det mest troliga och 4 det minst troliga) 
       Jag lånar av mina anhöriga för att köpa              Jag lånar av kompisar              Jag lånar av bank                       Jag tar SMS-lån 
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Utvärdering av låneerbjudanden (22, 38-40) 
22. Jag har god kunskap om kostnaden för att ta ett SMS-lån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
38. Jag tycker kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra typer av krediter (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt    Vet ej 
39. Jag upplever informationen om kostnaden angående SMS-lån som tillfredsställande (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt    Vet ej 
40. Min förmåga att tolka och förstå kostnaden för SMS-lån utifrån den information som finns tillgänglig är god (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt    Vet ej 
 
Attityd till pengar (27-31) 
27. Jag tycker att ha mycket pengar innebär hög status (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
28. Jag tycker att ha de senaste och mest flashiga prylarna är viktigt (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
29. Jag är bra på att göra rätt val när jag handlar (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
30. Jag är priskänslig när det gäller mitt köpbeteende (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
31. När jag mår dåligt köper jag saker för att må bättre (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
 
Attityd till lån/krediter (8-9,32-38) 
8. Jag gör en budget över mina inkomster (kryssa i det som passar bäst in på dig) 
         Ja, alltid Ja, ofta            Ibland                 Sällan          Nej, aldrig 
9. (Hoppa över denna fråga om du svarade "Nej, aldrig" på fråga 8)  
   Jag följer den budget som jag sätter upp. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
32. Idag i Sverige är det okej/normalt att ta SMS-lån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt    Vet ej 
33. Jag får utöver studiebidraget ekonomiskt stöd från mina föräldrar som uppgår till minst 300kr per månad            Ja              Nej 
34. Jag har bra koll på min ekonomiska situation (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
35. Jag förvaltar mina pengar på ett bra sätt (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
36. Jag tycker det är lätt att ta SMS-lån (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
37. Mina föräldrar påverkar i stor utsträckning mitt beteende när det gäller pengar (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt 
38. Jag tycker att kostnaden för SMS-lån är billigt jämfört med andra typer av krediter. (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
 
Marknadsföringsetik (41-44) 
41. Marknadsföringen av SMS-lån visar en rättvisande bild av vad SMS-lån innebär (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
42. Kostnaderna för ett SMS-lån visas tydligt i marknadsföringen (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
43. Kostnaderna för ett SMS-lån är lätt att förstå (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
44. Den information som reklam för SMS-lån visar är sann (ringa in ditt svar) 
Instämmer inte alls     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Instämmer helt       Vet ej 
 
Tabell 2 Av tabellerna framgår hur frågorna i enkäten är kopplade till respektive avsnitt i den teoretiska 
referensramen. 
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