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Sammanfattning 
Problemformulering 

Vår studie ämnar svara på frågeställningen: Varför använder sig konsumenter av kontanter 
som betalningsmedel? Vi har utgått ifrån interna, externa och demografiska faktorer för att 
svara på vår problemformulering. De interna faktorerna som undersöks är självkontroll, 
erfarenhet, förväntningar, familjekultur, vana och attityd, och de externa faktorerna är andra 
konsumenters påverkan, produktinformation, omgivning och tillgänglighet. Vi undersöker 
även de demografiska faktorerna ålder, inkomst, utbildning och kön. 
Syfte 

Det teoretiska syftet att undersöka vilka interna, externa och demografiska faktorer som 
påverkar konsumenters val av kontanter betalningsmedel. Det praktiska syftet att till 
Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå bidrar med information kring vilka faktorer som 
påverkar konsumenter att använda kontanter som betalningsmedel. 
Metod 

Denna studie har genomförts med en kvantitativ forskningsmetod där vi använt oss av en 
deduktiv utgångspunkt samt en positivistisk kunskapssyn. Datainsamlingen gjordes via en 
enkätundersökning och urvalet består av konsumenter i Umeå samt anställda vid företag 
lokaliserade i Umeå, Örnsköldsvik och Storuman. Vi har sedermera utifrån multipel 
regression konstaterat vilka faktorer som påverkar konsumenternas val av kontanter 
betalningsmedel. 
Teori 

Den teoretiska referensramen består i huvudsak av forskning rörande konsumentbeteende i 
kontexten val av produkt där respektive intern, extern och demografisk faktor behandlats. 
Därtill använder vi oss av vad vi väljer att kalla för sambandsförklarande teorier vilket 
innebär forskning som påvisar att de interna faktorerna påverkar konsumenter i, under och 
efter varpå de externa faktorerna träder in och påverkar konsumenter först i själva 
konsumtionsögonblicket i butik eller online över internet. Därtill valde vi att addera en 
demografisk aspekt till vår studie då vi anser att de påverkar konsumentbeteendet. Utifrån 
dessa teorier skapade vi en modell som redogör för hur konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel påverkas av olika faktorer. 
Slutsatser 

Det finns forskning inom konsumentbeteende rörande konsumenters val av produkt som helt 
eller delvis går att applicera till kontexten val av kontanter som betalningsmedel. De interna 
faktorerna erfarenheter, vana och attityder visade sig påverka valet av betalningsmedel i störst 
utsträckning. Därtill visade studien att de externa faktorerna produktinformation och 
tillgänglighet påverkar konsumenter i deras val av kontanter som betalningsmedel. Dock visar 
studien att de inte påverkar konsumenter i lika stor utsträckning som de interna faktorerna 
gör. De demografiska faktorerna visade sig ha minst påverkan då det endast var faktorn 
utbildning som inverkade på valet av betalningsmedel. Sammantaget innebar resultatet att vi 
reviderade vår ursprungsmodell i enlighet med de faktorer som hade en justerad 
förklarandegrad beräknat till högre eller lika med 5 procent. 
  



ii 
 

Förord 

Detta examensarbete har genomförts på Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE) 
inom ramen för Service Managementprogrammet. Studien har utförts på uppdrag från 
Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå vilka vi vill tacka för deras samarbetsvilja och 
engagemang. 

Många fler är de personer som på olika sätt bidragit till färdigställandet av detta 
examensarbete. Förutom Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå vill vi passa på att tacka 
vår handledare Sofia Isberg som under arbetets gång fungerat som ett utmärkt stöd då hon 
bidragit med hjälpsamma kommentarer och genomtänkta idéer. Vi vill även tacka 
forskarstuderande Vladimir Vanyushyn för hans bidragande hjälp och åsikter kring vårt 
examensarbete. Därtill vill vi även rikta ett särskilt tack till samtliga respondenter och 
företagen Skellefteåkraft AB, Heja kommunikationsbyrå AB, Hägglunds BAE Systems AB 
och Kontorsvaruhuset Sverige AB som varit hjälpsamma genom att svara på vår enkät. 

Vår förhoppning är att denna uppsats ska vara till nytta och intresse för Samverkansgruppen 
för ett tryggare Umeå, liknande organisationer samt andra som är intresserade av 
konsumentbeteende.  

Trevlig läsning. 

Umeå, maj 2011 

 

Jens Barkestam   Niklas Hedin Eriksson    
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1. Inledning 
Kapitlet innehåller det teoretiska problemet inom konsumentbeteende och leder vidare 
in på vår valda kontext val av betalningsmedel och mer precist val av kontanter som 
betalningsmedel samt de praktiska problemen med området. Kapitlet mynnar slutligen 
ut i vårt syfte och vår problemformulering. 

1.1. Problembakgrund 
Det är svårt för konsumenter att ta ett beslut när står inför ett val mellan olika produkter och 
det finns en rad faktorer som påverkar konsumenten i denna beslutsprocess. Beslutsprocessen 
börjar redan innan köptillfället, exempelvis i hemmet när en familj planerar sina matinköp och 
skriver en lista över vad som ska inhandlas. Huang & Hutchinson (2010, s.193) och även 
Rose & Samouel (2009, s.171-173) påvisar att konsumenter i regel planerar sina köp innan de 
genomförs och att det är i detta planeringsstadium som interna faktorer som exempelvis 
tidigare erfarenheter påverkar konsumenten. Att tidigare erfarenheter har stor inverkan på 
konsumenters val av produkt är något som styrks av Hong (2010, s.309). McGuire (1976, 
s.302-303) argumenterar för att interna faktorer är hur väl förväntningar på en produkt 
stämmer överens med den verkliga produkten samt för att graden av självkontroll i 
beslutsfattandet påverkar i vilken utsträckning konsumenten blir påverkad av marknadsföring, 
grupptryck och dylikt. Moschis (1985, s.910) argumenterar för att ytterligare ett exempel på 
en intern faktor som påverkar konsumenters val av produkt är familjeförhållande och att 
denna faktor påverkar konsumenten innan köptillfället. Moschis menar vidare att föräldrar 
och syskon har en direkt påverkan på konsumenters köpbeteende. Detta genom att de under 
sin uppväxt fått värderingar av familjemedlemmar samtidigt som föräldrarna också har stort 
inflytande över hur mycket marknadsföring som deras barn blir utsatta för. 

Det är inte alltid som konsumenter reflekterar över exempelvis deras förväntningar och 
tidigare erfarenheter och därigenom planerar sitt inköp. Aarts, Verplanken & van Knippenber 
(1998, s.1360) menar att konsumenter i vissa fall kan komma att använda ett vanebeteende 
om en produkt starkt förknippas med ett särskilt problem eller specifik situation. Detta 
innebär att en konsument automatiskt köper en särskilt typ av produkt för att lösa ett specifikt 
problem, exempelvis om konsumenten är törstig kan ett vanebeteende vara lösa problemet 
genom att köpa och dricka en läsk. Att en konsument alltid köper en särskild typ av produkt 
för att lösa ett visst problem anser Jeuland (1979, s.672-680) grunda sig i en lojalitet mot 
produkten och i att konsumenter inte vill lägga extra tid och energi på att undersöka om det 
finns bättre alternativa produkter. Vidare påpekar författarna Kim & Chung (2011,s.44) att 
konsumenters attityder inverkar på valet av produkt i den bemärkelsen att en konsument med 
tydliga värderingar och attityder kring miljön tenderar att väga den aspekten högre än andra 
när de väljer sina produkter.  Sammanfattningsvis är de interna faktorerna; självkontroll, 
erfarenhet, förväntningar, familjekultur, vana och attityd. 

Vidare är det även påvisat att interna faktorer inte är den enda typen av faktorer som påverkar 
en konsuments val av produkt. McGuire (1976, s302-303) menar att externa faktorer också 
påverkar konsumenters val av produkt. Detta styrks utav Huang & Hutchinson (2010, s.192) 
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som menar att konsumenter omedvetet lämnar utrymme i beslutsprocessen för att väl i 
köptillfället kunna ändra sitt beslut efter att ha blivit påverkad av externa faktorer. Dessa 
externa faktorer kan exempelvis vara omgivningens påverkan om de upplevs som nog 
stimulerande för konsumenten. Guido, Capestro & Peluso (2010, s.366-367) anser också att 
konsumenters val av produkt påverkas av externa faktorer och förklarar den externa påverkan 
som hur influerade konsumenter blir av omgivningen i en butik till att köpa en viss produkt.  

Det finns fler forskare som styrker att konsumenter blir påverkade av externa faktorer. Några 
av dem är Furse, Punj & Stewart (1984, s.428) vilka påvisar att externa faktorer som 
exempelvis produktinformation påverkar en konsumenters val av produkt. De menar att om 
konsumenten upplever produktinformationen som nyttig så används mer tid och energi än 
normalt för att besluta om och uträtta ett köp av produkten (Furse et al., 1984, s.428-429). 
Vidare finns det forskare som anser att de interna faktorerna används för att motivera val av 
produkt, medan de externa används för att hitta och undersöka varans tillgänglighet (Rose & 
Samouel, 2009, s.176). Att tillgänglighet är något som påverkar konsumenters val styrks av 
Poon (2007, s.63) som menar att ökad tillgänglighet av en tjänst också ökar användandet av 
den. Ytterligare en extern faktor som många forskare menar har påverkan på konsumenters 
val av produkt är beteendet hos övriga konsumenter vid köptillfället. Detta styrks av Bearden 
& Etzel (1982, s.183) som argumenterar att konsumenters val av produkt påverkas av andra 
konsumenter under köptillfället. 

Att det främst är externa och interna faktorer som påverkar en konsument att välja en produkt 
är de flesta forskare ense om. Dock finns det forskare som menar att det finns en ytterligare 
faktor som påverkar konsumentbeteendet. Det är den demografiska faktorn och i en studie 
gjord av Gough & Sozou (2005, s.563-567) påvisade författarna att demografiska faktorer 
som ålder, kön, utbildning, och inkomst har påverkan på hur de tillfrågade valde att placera 
och hantera sitt pensionssparande. Dock hade alla faktorer inte lika stor påverkan och den 
faktor som hade minst påverkan var kön. Att demografiska faktorer påverkar konsumenters 
val av produkt stärks av Creusen (2010, s.31-32) som påvisar att det finns samband mellan 
demografiska faktorer som inkomst, ålder, kön, utbildning och vad konsumenter värderar hos 
en produkt. Exempelvis påvisade studien att kvinnliga konsumenter värderar design och det 
symboliska värdet hos en produkt högt samtidigt som de vill att den ska vara funktionell och 
lättanvänd. Ytterligare forskare som anser att demografiska faktorer har påverkan på vilken 
produkt som konsumenter väljer är Funk & Ndubisi (2006, s.46). De menar i sin studie att 
kön har påverkan på vilken färg som konsumenter föredrar när denne ska köpa bil.  

Det finns som ovan nämnts tre huvudgrupper av faktorer som forskare inom 
konsumentbeteende anser påverkar konsumenter att välja en viss produkt före en annan. 
Dessa grupper är interna faktorer såsom självkontroll, erfarenheter, förväntningar, 
familjekultur, vana och attityder. Även externa faktorerna andra konsumenters påverkan, 
produktinformation, omgivningens påverkan och tillgänglighet samt de demografiska 
faktorerna ålder, inkomst, utbildning och kön påverkar konsumentens val av produkt på olika 
sätt. 



3 
 

1.1.1. Val av betalningsmedel 
Att välja produkt är inte det enda val som konsumenter måste göra vid ett köptillfälle, utan de 
måste även välja vilken typ av betalningsmedel som de ska använda. Vi anser det vara viktigt 
att förklara valet av betalningsmedel eftersom detta är något som vi saknar inom teoriområdet 
konsumentbeteende. Som författarna ovan argumenterar om att interna, externa och 
demografiska faktorer påverkar konsumenters val av produkt så finns det även studier som 
visar på att just dessa faktorer påverkar konsumenters val av kreditkort som betalningsmedel, 
men dessa studier är väldigt begränsade till antal. 

Wang, Wei & Malhotra (2011, s.191-192) påvisar i sin studie att de interna faktorerna attityd 
samt personlighet har stor påverkan på konsumenters användande av kreditkort. De menar att 
en person med en riskbenägen attityd och/eller med dålig självkontroll är mer benägen att 
inneha samt att utnyttja ett kreditkort, då de enklare går att påverka med marknadsföring 
samtidigt som de är mindre återhållsamma med pengar.  

Vidare har vi även hittat studier vilka visar på att det inte bara är interna faktorer som 
påverkar konsumenters val av kreditkort som betalningsmedel. En studie gjord i Saudiarabien 
påvisar att demografiska faktorer som kön, inkomst och utbildning påverkar användandet av 
kreditkort. Studien visar att kvinnor, höginkomsttagare samt välutbildade är de grupper som 
använder sig av kreditkort i störst utsträckning. (Yakubu & Alhassan, 2007, s.226) Att de 
demografiska faktorerna påverkar valet av betalningsmedel styrks av Wang et al. (2011, 
s.191) som säger att faktorerna social klass och yrke påverkar konsumenternas val av 
kreditkort som betalningsmedel, då deras studie påvisar att hög inkomst och hög utbildning 
resulterade i ett mer frekvent utnyttjande av kreditkort. 

Inom konsumentbeteende och kontexten val av betalningsmedel ser vi ett problem i att de 
tidigare gjorda studierna inom området till stor del är gjorda för att förklara varför en 
konsument väljer kreditkort som betalningsmedel. Således innebär det att i dagsläget saknas 
forskning på varför konsumenter väljer att använda sig av andra typer av betalningsmedel än 
kreditkort. En typ av dessa betalningsmedel är kontanter och rimligtvis borde även valet av 
kontanter som betalningsmedel påverkas av interna, externa och demografiska faktorer likt 
kreditkort. Vi menar att även om teorierna rörande användande av kreditkort poängterar att 
höginkomsttagare använder kreditkort mest frekvent behöver det inte innebära att 
lågutbildade använder kontanter i störst utsträckning. Därför anser vi vidare att teorierna kring 
användande av kreditkort inte är möjliga att direktapplicera till valet av kontanter som 
betalningsmedel eftersom det i dagsläget finns ett flertal andra betalningsmedel än kreditkort 
och kontanter. Ytterligare skäl till detta är att handel med kreditkort eller kontanter innebär 
två olika typer av konsumtion eftersom konsumenter i handel med kontanter får en fysisk 
uppfattning av hur mycket pengar som konsumerats vilket inte är fallet i handel med 
kreditkort. Vi tror dock även att valet kan påverkas av fler faktorer än de som författarna i 
studierna kring kreditkort berör. I valet av kontanter som betalningsmedel tror vi att 
beslutsprocessen hos konsumenten är liknande den beslutsprocess som konsumenten går 
igenom vid ett val av produkt. Med detta menar vi att konsumenten även i detta val blir 
påverkad av en rad olika interna faktorer innan valet av betalningsmedel, exempelvis när 
konsumenten bestämmer sig för att åka till en bankomat eller inte. Vidare betyder detta att väl 
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i köptillfället kommer konsumentens val av betalningsmedel påverkas av olika externa 
faktorer samtidigt de demografiska faktorerna påverkar konsumenter såväl innan som i och 
efter köptillfället. 

Dock tror vi inte att alla teorierna om konsumentbeteende och val av produkt går att 
direktapplicera på val av betalningsmedel. Detta då vi ser beslutsprocesserna som likartade, 
men i valet av produkt finns det i regel en större variation av produkter att välja bland och i 
valet av betalningsmedel är utbudet väldigt begränsat. Samtidigt tror vi att konsumenter 
utvärderar ett val av produkt i större utsträckning än vad de gör för att välja betalningsmedel 
eftersom det finns ett större utbud av produkt än vad det finns betalningsmedel. Den största 
anledningen till varför kontanter är speciellt intressant att fokusera på är den rad av problem 
som ett kontantanvändande leder till.  

1.1.2. Problemområden kring kontanthantering 
Samhällsdebatten kring kontanters vara eller icke vara tilltar och enligt Monica Hallin, vd för 
Bankernas Depå kostar kontanthanteringen för mycket (Forne, 2009). Hon menar att 
kontanthanteringen också är negativ ur säkerhetssynpunkt, då kontanter relativt sett till kort 
och internetbetalning, är ett enklare att stjäla. För att förtydliga säkerhetsproblemet har det 
sedan 2005 lagts ned cirka 550 miljoner kronor till att förbättra säkerheten kring 
kontanthanteringen (Grundberg, 2010). Säkerhetsansvarige hos Svensk handel, Dick 
Malmlund säger att det ändå dagligen i snitt sker 17 personrån och tre butiksrån i Sverige 
(Wikberg, 2010). Det går inte heller att frångå det faktum att kriminella organisationer och 
svartjobb till stor del finansieras av kontanter (Sundin, 2010). Samtidigt finns det de som 
anser att kontanter behövs, då de inte utelämnar konsumenters identitet likt de digitala 
betalningsmedlen gör (Tankar om kortfällan, 2010). Flyborg nämner i en debattartikel att ett 
användande av kort lämnar elektroniska avtryck som hotar integriteten hos konsumenter. 
Artikeln nämner även att många, men främst synskadade och äldre föredrar kontanter, då de 
ger en ökad trygghet i hur mycket av deras pengar som används vid transaktionen. (Flyborg, 
2010) 

Swedbank AB presenterar på sin hemsida en jämförelse mellan användande av kort och 
kontanter för att illustrera skillnaden i bidrag till miljöförstörelse. Jämförelsen visar tydligt att 
kort är mycket bättre för miljön, främst i fråga om hur mycket betalningssätten bidrar till 
övergödning och växthuseffekten. Men studien visar även att kortbetalning bidrar mindre till 
försurning och marknära ozon. I fråga om kontanter är det tillverkningen av mynt och sedlar 
samt värdetransporterna som är de största miljöbovarna och i fråga om kort är det kvittot samt 
elförbrukning hos kortterminaler som bidrar mest till föroreningar. (Swedbank Sjuhärad, 
2010) 

För att exemplifiera hur Sveriges banker idag arbetar med kontanthanteringen har Nordea AB 
nyligen beslutat att minska den genom att helt ta bort kontanter på vissa kontor samt att på 
vissa kontor endast ha öppet ett par dagar i veckan där kontanta ärenden kan hanteras 
(Nordea, 2010). Länsförsäkringar har gått hela vägen genom att vara en helt kontantlös bank 
där kontanta ärenden sköts med hjälp av samarbetspartners (Länsförsäkringar, 2010). Såväl 
Swedbank som Handelsbanken har beslutat att fortsättningsvis ha kontanthantering som en 
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del av sin service (Zöllner, 2010). En stor anledning till detta är en gammal 
överenskommelse, vilken säger att löntagare måste kunna få ut sin lön avgiftsfritt (Wikberg, 
2010). 

Alla problem som uppstår genom att konsumenter betalar med kontanter samt att det saknas 
forskning kring varför konsumenter använder kontanter gör att vi tycker att 
konsumentbeteende i kontexten val av kontanter som betalningsmedel är ett område värt att 
fördjupa sig i. Genom att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar en 
konsument när denne ska välja betalningsmedel hoppas vi kunna bidra med information som 
hjälper företag och organisationer att förstå hur de kan påverka konsumenter till att använda 
mindre kontanter. Idag finns det bristfällig information som påvisar detta, vilket vi tycker är 
anmärkningsvärt. Detta då det är uppenbart att det svenska samhället kan göra stora 
ekonomiska vinster genom att minska kontantanvändandet. Det är inte bara den ekonomiska 
vinsten som vi anser som en vital del i ett minskat användande av kontanter. Utan vi ser också 
att det skulle bidra utifrån en säkerhets- och miljöaspekt.  

1.2. Frågeställning och syfte 
Vår problembakgrund leder oss till följande frågeställning: 

Varför använder konsumenter kontanter som betalningsmedel?  

Det teoretiska syftet med denna studie är att förklara vilka interna, externa och demografiska 
faktorer som påverkar konsumenters beslut att använda kontanter som betalningsmedel. 

Det praktiska syftet med studien är att till Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå bidra 
med information angående vilka faktorer som påverkar konsumenter till att använda kontanter 
som betalningsmedel i Umeå.  

1.3. Samarbetspartner 
Vi ämnar utföra denna studie i samarbete med ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå”. 
De arbetar för att minska kontanthanteringen i Umeå, då den leder till stora problem för 
samhället utifrån ett säkerhets-, miljö och arbetsmiljöperspektiv. Gruppen består idag av 
Swedbank AB, Nordea AB, SEB, Polisen Umeå, Umeå näringsliv, Svensk Handel, 
Finansförbundet, Umeå kommun m.fl. Eftersom det löpande adderas nya företag till 
Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå kan företag är det svårt att säga exakt vilka som 
ingår. 

1.4. Disposition 
I vår uppsats har vi valt att börja med ett inledningskapitel som innehåller problembakgrund 
samt frågeställning och syfte. Vidare går uppsatsen in på de vetenskapliga utgångspunkterna 
som berör vårt angreppssätt och vår forskningsmetod. Sen kommer vi in på kapitlet 
konsumentbeteende där vi redogör för de teorier som inkluderas i vår studie. Vidare kommer 
den praktiska metoden som främst berör urval, val av platser samt vår enkätkonstruktion. 
Sedan kommer empiri, analys och diskussionskapitlet där vi redogör för våra resultat, 
analyser och sedermera reflekterar över resultatet. I nästa kapitel behandlar vi studiens 
slutsatser vilket senare mynnar ut i rekommendationer där vi lägger fram hur 



 

Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå kan använda studiens information. Slutligen 
kommer kapitlet sanningskriterier och det berör främst validi
studie. Vår disposition är även illustrerad i figuren 

Figur 1 - Disposition 
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Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå kan använda studiens information. Slutligen 
kommer kapitlet sanningskriterier och det berör främst validiteten och reliabiliteten hos vår 
studie. Vår disposition är även illustrerad i figuren (Figur 1 - Disposition) nedan.
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta kapitel innehåller uppsatsens vetenskapliga utgångspunkter, angreppssätt och 
forskningsmetod. Kapitlet berör även vår sekundärdata och källkritik.  

2.1. Förförståelse 
Vi som skrivit denna uppsats heter Jens Barkestam och Niklas Hedin Eriksson, vi har båda 
läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management och har i samarbete 
med vår uppdragsgivare ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” funnit att konsumenters 
kontantanvändande är intressant att undersöka. Att vi båda läst Service management innebär 
att vi i stor utsträckning studerat ämnet konsumentbeteende med  inriktning mot 
marknadsföring. Det anser vi inte påverka våra synstätt till konsumenters val av 
betalningsmedel eftersom det inte finns någon tidigare forskning gjord med utgångspunkt från 
teorier inom konsumentbeteende i förhållande till vår valda kontext. Att vi på uppdrag från 
”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” genomfört studien kan tänkas inverka på vårt 
synsätt gentemot kontanter i den bemärkelsen att deras åsikter rörande betalningsmedlet 
inverkar på våra. Detta eftersom ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” har som 
målsättning att minska konsumenters kontantanvändande vilket innebär att de har ett negativt 
synsätt på användandet av kontanter som betalningsmedel. Nämnas bör att Jens har erfarenhet 
av att arbeta inom bankväsendet vilket kan tänkas inverka på vilket synsätt han har i 
förhållande till kontanter som betalningsmedel. Vad gäller Niklas innehar han endast 
erfarenhet av konsumtion med kontanter som betalningsmedel vilket kan tänkas påverka hans 
syn på betalningsmedlet. Detta då Niklas har ett mer positivt synsätt gentemot kontanter som 
betalningsmedel eftersom han inför studiens genomförande inte blivit informerad i samma 
utsträckning som Jens Barkestam om vilka samhälleligt negativa konsekvenser användande 
av kontanters innebär.  

Sammantaget har vi försökt ha en objektiv syn på kontanter som betalningsmedel. Detta dels 
genom att vi utifrån tidigare forskning inom konsumentbeteende skapade 
enkätundersökningen istället för att författa dem på egen hand. Även att vi som författare 
utgått ifrån teorier rörande konsumentbeteende när vi analyserat resultaten genom att förhålla 
oss till teorierna snarare än våra egna eller våra samarbetspartners åsikter rörande kontanter 
som betalningsmedel. Dessutom har vi försökt vara objektiva i vår forskning genom att inte ta 
ställning till när kontanter som betalningsmedel är mer eller mindre fördelaktiga att använda. 
Skälet till att vi väljer att inkludera detta kapitel grundar sig i det Johansson Lindfors (1993, 
s.25) påpekar rörande att det som författare dels är svårt att utesluta den subjektiva 
bedömningen men även att på ett medvetet sätt kontrollera hur den subjektiva bedömningen 
påverkar studien. Via resonemanget ovan argumenterar vi för hur vi arbetat för att vara 
objektiva under genomförandet av studien.  

2.2. Perspektiv 
 När vi genomför denna studie antar vi ett konsumentperspektiv i den bemärkelsen att vi 
undersöker vilka faktorer som inverkar på konsumenternas val av betalningsmedel. Halvorsen 
(1992, s.37-39) redogör för att perspektivet får en avgörande betydelse för vilken verklighet 
studien påvisar. Detta grundar sig i att vi i enlighet med det praktiska syftet ämnar bidra med 
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information angående vilka faktorer som påverkar konsumenter till att använda kontanter som 
betalningsmedel i Umeå. Resonemanget går i linje med vad Halvorsen (1992, s.37-39) menar 
att författare medvetet väljer ur vilket perspektiv de ser på problemet.  

2.3. Vetenskapligt angreppssätt 
Vi har en deduktiv ansats då vi utifrån befintliga teorier som beskriver konsumentbeteende 
undersökte om de var applicerbara i vår kontext val av kontanter som betalningsmedel. En 
deduktiv ansats innebär att teorier utgör grunden för empiriska undersökningar i den 
bemärkelsen att forskaren använder redan befintliga teorier för att mäta/testa ett fenomen 
(Halvorsen 1992, s.15). Vidare menar Bryman & Bell (2002, s.21-21) att det är teorierna som 
utgör grunden för en deduktiv ansats då det är utifrån dem som metoden, resultatet, 
omformulering av teorin etcetera motiveras och produceras. I vår studie utgör teorierna 
grunden eftersom vi undersökt om tidigare forskning rörande konsumentbeteende och val av 
produkt går att applicera till vår kontext; val av konsumenter som betalningsmedel.  

2.4. Kvantitativ metod  
Eftersom vi testade befintliga teorier i en ny kontext samtidigt som vi ämnar påvisa ett 
fenomen snarare än att kunna generalisera den data vi samlat in ansåg vi det vara lämpligt att 
genomföra studien med en kvantitativ forskningsmetod där en enkätundersökning används 
som underlag till våra analyser. Att en kvantitativ forskningsmetod var lämplig för vår studie 
går i linje med vad författarna Bryman & Bell (2005, s.85) påpekar. De menar att en 
kvantitativ forskning används i syfte att kvantifiera numeriska data för att kunna beskriva 
relationen mellan teori och empiri. Vidare ansåg vi att en kvantitativ forskningsmetod var 
lämplig eftersom vi utgår från befintliga teorier rörande konsumentbeteende för att testa och 
förklara vilka faktorer som påverkar konsumenternas val av kontanter som betalningsmedel. 
Detta resonemang bekräftar Bryman & Bell (2002, s.272) då de framhåller att skillnaderna 
mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod ligger i att kvantitativ mäter i siffror, testar 
teorier, undersöker beteenden etcetera medan kvalitativ ämnar undersöka uppfattningar med 
ord, skapa teorier och snarare att förstå kontexten än att kunna generalisera ett fenomen till en 
population.  

Vidare talar Bryman & Bell (2002, s.92) om fyra stycken vitala kriterier vilka skall inkluderas 
och uppfyllas i forskning där en kvantitativ forskningsmetod används. Mätning är det första 
kriteriet då kvantitativ forskning generellt ämnar mäta hur viktiga olika faktorer är vilket 
också är fallet för vår undersökning då vi testar om teorier rörande konsumentbeteende går att 
applicera i kontexten val av kontanter som betalningsmedel. Författarna belyser även 
kausalitet som ett kriterium, vilket är viktigt vid kvantitativ forskning och som innebär att 
forskare med sådan metod ämnar förklara vilka faktorer som styr och orsakerna till ett visst 
fenomen snarare än att specifikt förklara hurdant något är. Utifrån vår forskning anser vi att 
detta kriterium är uppfyllt då vår studie försöker förklara vad som påverkar konsumenter till 
att välja kontanter som betalningsmedel snarare än att undersöka hur konsumenter upplever 
användandet av kontanter. 

Det tredje kriteriet, generalisering innebär att syftet med kvantitativa undersökningar generellt 
är att resultatet skall vara applicerbart/generaliserbart på andra liknande grupper (Bryman & 
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Bell, 2002, s.93). Även detta kriterium anser vi vara uppfyllt i vår studie då vi genomfört en 
enkätundersökning i Umeå på 194 respondenter anser oss få ett tillräckligt reliabelt resultat 
för att skapa oss en idé kring vilka faktorer som påverkar konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel. Replikation är ytterligare ett kriterium vilket författarna beskriver som att en 
kvantitativ studie skall vara objektivt genomförd så att framtida författare kan reproducera 
samma studie och därigenom få fram samma resultat (Bryman & Bell 2002, s.95-96). Sett ur 
vårt perspektiv och utifrån vår kontext anser vi även att detta kriterium är uppfyllt då vi 
genomfört studien på många respondenter vid neutrala platser och företag där människor med 
olika demografiska förutsättningar vistas.  

Dessa kriterier väljer vi att nämna då det motiverar varför vi väljer att genomföra en 
kvantitativ framför en kvalitativ forskningsmetod.  

Då vi utför en kvantitativ studie där vi utifrån ett deduktivt angreppssätt testar olika teorier på 
en population anser vi oss använda det positivistiska förhållningssättet. Att vi dessutom 
utifrån teorier objektivt förklarar varför konsumenter använder sig av kontanter som 
betalningsmedel anser vi motivera valet av ett positivistiskt angreppssätt. Vidare anser vi oss 
ha en objektivistisk ståndpunkt eftersom vi testar redan befintliga teorier i en ny kontext. 

För att förtydliga detta finns det inom samhällsvetenskapen två förhållningssätt, positivism 
och hermeneutik varav vi använder oss av positivism. Positivismen är generellt anknutet till 
ett deduktivt angreppssätt, en kvantitativ metod samt en objektivistiskt ståndpunkt då den 
bygger på att det skall finnas en objektiv verklighet och grundsynens huvuduppgift är att 
avbilda verkligheten och upptäcka dess sanna natur. Positivismen utgår från att vetenskapen 
utgör kunskapens grund och menar att den är objektiv i sitt angreppssätt. Vidare utgår 
positivismen från en forskningsmetod där forskarna använder sig av befintliga teorier för att 
testa om de är applicerbara i en annan kontext. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-40) 

2.5. Sekundärdata  
I vår studie är dels de böcker som vi använt för att beskriva konsumentbeteende i förhållande 
till val av produkt samt de vi använt oss av som metodlitteratur.  Dessa böcker är funna i 
Umeå Universitets bibliotek via deras sökmotor där sökorden konsumentbeteende, 
vetenskaplig metod och consumer behavior använts. Vidare har vi även använt oss av 
vetenskapliga artiklar vilka vi har hittat i databaserna ”Business Source Premiere” och 
”Emerald”. De sökord som använts är ”consumer behavior”, ”internal, external and 
demographics; consumer behavior”, ”internal factors; consumer behavior”, ”external 
factors; consumer behavior”, Demographics; consumer behavior” och “influence consumer 
behavior”. Dessa sökord har använts för att de alla är relaterade till vår kontext och teoretiska 
referensram. 

Sekundärdata är information eller data som samlats in och sedermera används och beskrivs av 
annan författare. Fördelar med sekundärdata finns i att de dels tenderar att vara mer tidsenliga 
samtidigt som de håller hög kvalitet då teorierna behandlats fler gånger. Förutsatt att de 
används på lämplig population och att teorierna är lämpliga sett ur ett tidsperspektiv kan de 
vara användbara i forskning. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.131-132) 
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2.6. Källkritik 
Den forskning och de teorier vi redogör för i vårt teorikapitel diskuterar huruvida 
konsumentbeteende korrelerar med val av produkter och tjänster snarare än val av 
betalningsmedel vilket kan anses vara negativt för vår studie. Syftet till detta är att vi inte 
funnit tidigare forskning som behandlar konsumentbeteende med utgångspunkt från val av 
kontanter som betalningsmedel vilket gjort att vi valt att testa befintliga teorier som behandlar 
konsumentbeteende rörande val av produkt. 

I vår forskning använder vi oss av studier genomförda under 1970-, 1980-, 1990-, 2000- samt 
2010-talet och detta beror dels på att vi anser dem vara applicerbara till vår kontext oberoende 
av när studierna är gjorda. Det beror även på att vi genom att använda oss av teorier 
framtagna under olika årtionden får en bredd sett till tidskriteriet eftersom forskare från olika 
tidsperioder beskriver samma teorier rörande konsumentbeteende. Vi har dock förståelse för 
att studier som är gjorda under framför allt 1970- och 1980-talet är gamla och att deras 
trovärdighet därmed minskar. Anledningen till att vi har valt att inkludera dessa är att vi är av 
åsikten att deras slutsatser rörande konsumentbeteende och val av produkt fortfarande är 
applicerbara i nutid vilket gör det intressant att undersöka detta gentemot vår kontext samt 
eftersom nyare forskning hänvisar tillbaka till dem. 

Att vi valde att inkludera forskning rörande konsumentbeteende som är genomförda bland 
annat i Saudiarabien, Malaysia, London och USA kan anses vara negativt för vår studie då det 
kan finnas kulturella skillnader sett till konsumentbeteende i kontexten val av 
betalningsmedel i jämförelse med hur det ser ut i Umeå. Syftet med att inkludera dem i vår 
studie är dock att vi anser att respektive studie redogör för teorier som är applicerbara i vår 
kontext och därmed intressanta att inkludera och undersöka. 
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3. Konsumentbeteende 
I detta kapitel ämnar vi att redogöra och förklara de teorier, vilka vi funnit relevanta inom 
vårt valda teoriområde konsumentbeteende och mer precist val av produkt samt förklara 
varför dessa är intressanta för vår valda kontext val av betalningsmedel. 

Det är viktigt att studera vad som ligger till grund för konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel för att minska problem som användandet av kontanter innebär. Vi anser att 
de faktorer som inverkar på konsumenters val av produkter och/eller tjänster inte 
nödvändigtvis behöver vara densamma för konsumenternas val av betalningsmedel då det rör 
sig om ett mindre utbud. Således menar vi att det i rör sig om två olika typer av val vilket gör 
att teorierna kring konsumentbeteende rörande val av produkt inte går att direktapplicera till 
kontexten val av kontanter som betalningsmedel. För att förklara hur vi ser på 
konsumentbeteende i kontexten val av betalningsmedel har vi valt att dela in teorierna i de 
olika avsnitten; interna och externa faktorer, ett sambandsförklarande avsnitt för att slutligen 
presentera de demografiska faktorerna. Till de interna faktorerna hör självkontroll, erfarenhet, 
förväntningar, familjekultur, vana och attityd. Till externa faktorer räknar vi andra 
konsumenters påverkan, produktinformation, omgivning och tillgänglighet. I det 
sambandsförklarande avsnittet motiverar vi varför interna och demografiska faktorer inverkar 
före de externa faktorerna rörande val av betalningsmedel. Slutligen tillräknar vi ålder, 
inkomst, utbildning och kön som demografiska faktorer.  

Valet av faktorer är gjorda efter att ha gjort en grundlig genomgång av teorier rörande 
konsumentbeteende i fråga om val av produkter och tjänster där vi kom fram till att de ovan 
nämnda faktorerna är lämpliga och intressanta att undersöka i förhållande till vår kontext 
rörande val av betalningsmedel. Nedan följer därför en redogörelse av respektive faktor samt 
en motivering till hur och varför vi valt att applicera dem till vår kontext. Nämnvärt är att vi 
med teorierna nedan syftar till att undersöka om och i så fall i vilken utsträckning teorierna 
rörande val av produkt går att applicera till vår kontext gällande val av kontanter som 
betalningsmedel.  

3.1. Interna faktorer  
De interna faktorerna vi valt att inkludera i vår studie är som tidigare nämnt; självkontroll, 
erfarenhet, förväntningar, familjekultur, vana och attityd. Det är vitalt att undersöka om och i 
så fall till vilken grad respektive faktor inverkar på konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel för att kunna konstatera vad som påverkar konsumenter till att använda 
kontanter till att betala med. 

3.1.1. Självkontroll 
Författarna Wang, Wei och Malholtra (2011, s.191–192) påvisar i sin studie att självkontroll 
är en intern faktor som påverkar konsumentbeteendet i stor utsträckning när det gäller 
användande av kreditkort. Författarna menar att konsumenters personlighet och självkänsla 
inverkar på graden av självkontroll. Konsumenters personlighet inverkar på graden av 
självkontroll i den bemärkelsen att stark och trygg personlighet bidrar till en starkare 
självkontroll. På liknande sätt påvisar studien att en högre grad av självkänsla tenderar även 
att öka graden av självkontroll. Om konsumenter tenderar att vara otrygg och svag i sin 



 

personlighet i den bemärkelsen att de ogärna tar ställning i olika
köper samma som övriga konsumenter innebär det en lägre grad av självkontroll. Ett liknande 
resonemang äger rum när det gäller självkänsla där en konsument som är säker i sina beslut 
köper produkter eller tjänster de vet att de 
en konsument med en låg grad av självkänsla. Författarna menar även att en hög grad av 
självkontroll leder till en mer återhållsam attityd till pengar, krediter och skulder då 
exempelvis en konsument med h
vilket i sin tur leder till minskad konsumtion. 

Författaren McGuire (1976, s.302
av självkontroll som en intern faktor som påverkar konsumen
vis att en konsument med hög grad av självkontroll tenderar att påverkas mindre av personer i 
sin omgivning, marknadsföring, omgivningen etcetera. Detta innebär vidare att en konsument 
vilken har låg grad av självkontroll 
självkontroll.  

På liknande sätt som Wang et al. (
självkontroll har ett mer sparsamt förhållningssätt gentemot pengar, krediter och skulder valde 
vi att undersöka om konsumenternas grad av självkontroll har betydelse när det gäller 
konsumentbeteende i kontexten val av betalningsmedel. Vi ämnar även undersöka om det i 
kontexten val av kontanter som betalningsmedel går att applicera teorin som McGuire (
s.302–303) konstaterar rörande hur hög respektive låg självkontroll innebär att 
konsumenterna blir mer eller mindre påverkade av marknadsföring, andra konsumenters 
påverkan och dylikt. Dessa teorier anser vi vara applicerbara till vår studie vilken b
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel då respektive forskare redogör för att det 
finns ett samband mellan graden av självkontroll och konsumentbeteende. 

Vidare menar vi att det är vitalt att undersöka den interna faktorn självkontroll
till kontexten val av betalningsmedel. Med självkontroll syftar vi i enlighet med författarna 
ovan till konsumenternas förmåga att fatta beslut på egen hand utan att influeras av varken 
personer i sin omgivning, marknadsföring eller dylikt. 
självkontroll inte går att direktapplicera mot vår kontext val av betalningsmedel eftersom de 
är framtagna på studier rörande val av produkter och tjänster. Likt vi tidigare kommenterat 
menar vi att valet av betalningsmedel är 
viktigt att undersöka om det finns liknande samband mellan dessa typer av val. 
Självkontroll åskådliggörs den interna faktorn självkontroll. 

personlighet i den bemärkelsen att de ogärna tar ställning i olika val av produkter och gärna 
köper samma som övriga konsumenter innebär det en lägre grad av självkontroll. Ett liknande 
resonemang äger rum när det gäller självkänsla där en konsument som är säker i sina beslut 
köper produkter eller tjänster de vet att de kommer bli tillfredsställda med och vice versa för 
en konsument med en låg grad av självkänsla. Författarna menar även att en hög grad av 
självkontroll leder till en mer återhållsam attityd till pengar, krediter och skulder då 
exempelvis en konsument med hög grad av självkontroll påverkas mindre av marknadsföring 
vilket i sin tur leder till minskad konsumtion.  

Författaren McGuire (1976, s.302–303) för ett liknande resonemang där han belyser graden 
av självkontroll som en intern faktor som påverkar konsumenterna i sina val av produkt på så 
vis att en konsument med hög grad av självkontroll tenderar att påverkas mindre av personer i 
sin omgivning, marknadsföring, omgivningen etcetera. Detta innebär vidare att en konsument 
vilken har låg grad av självkontroll är mer lättpåverkad än en konsument med hög grad av 

På liknande sätt som Wang et al. (2011, s.191–192) menar att en konsument med hög grad av 
självkontroll har ett mer sparsamt förhållningssätt gentemot pengar, krediter och skulder valde 

att undersöka om konsumenternas grad av självkontroll har betydelse när det gäller 
konsumentbeteende i kontexten val av betalningsmedel. Vi ämnar även undersöka om det i 
kontexten val av kontanter som betalningsmedel går att applicera teorin som McGuire (

303) konstaterar rörande hur hög respektive låg självkontroll innebär att 
konsumenterna blir mer eller mindre påverkade av marknadsföring, andra konsumenters 
påverkan och dylikt. Dessa teorier anser vi vara applicerbara till vår studie vilken b
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel då respektive forskare redogör för att det 
finns ett samband mellan graden av självkontroll och konsumentbeteende.  

menar vi att det är vitalt att undersöka den interna faktorn självkontroll
till kontexten val av betalningsmedel. Med självkontroll syftar vi i enlighet med författarna 
ovan till konsumenternas förmåga att fatta beslut på egen hand utan att influeras av varken 
personer i sin omgivning, marknadsföring eller dylikt. Vi anser att teorierna kring 
självkontroll inte går att direktapplicera mot vår kontext val av betalningsmedel eftersom de 
är framtagna på studier rörande val av produkter och tjänster. Likt vi tidigare kommenterat 
menar vi att valet av betalningsmedel är mindre komplext och därför tycker vi att det är 
viktigt att undersöka om det finns liknande samband mellan dessa typer av val. 

åskådliggörs den interna faktorn självkontroll.  

Figur 2 - Självkontroll 
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till kontexten val av betalningsmedel. Med självkontroll syftar vi i enlighet med författarna 
ovan till konsumenternas förmåga att fatta beslut på egen hand utan att influeras av varken 

Vi anser att teorierna kring 
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3.1.2. Erfarenhet 
Erfarenhet är en faktor som Furse et al. (1984, s.428–429) anser påverka konsumentbeteende i 
förhållande till produkter. Detta då tidigare erfarenheter inverkar positivt eller negativt på 
konsumentens inställning till produkten i kommande konsumtionstillfällen. En konsument 
som har dåliga erfarenheter av en särskild produkt byter gärna produkt eller producent för att 
minimera riskerna för att samma sak sker igen. På liknande sätt kommer konsumentens 
förtroende för produkten att öka om den fungerat prickfritt vid tidigare tillfällen. Vidare 
argumenterar Kim & Chung (2011, s.43) att tidigare erfarenheter av miljövänliga produkter 
skapar attityder mot denna sorts produkter hos konsumenten. Detta menar författarna innebär 
att erfarenheter rörande en särskild produktkategori inverkar på konsumenters val av produkt. 
Exempelvis menar de att en konsument med positiva erfarenheter till en produkt på grund av 
dess goda miljöegenskaper generellt kommer att föredra den produkten framför andra om det 
inte tydligt framgår att ett annat alternativ är bättre. Därtill menar författarna att konsumenters 
attityder till produkter grundas i tidigare erfarenheter av dem samt att tidigare erfarenheter 
skapar förväntningar på produkten från konsumenten. (Kim & Chung 2011, s.43) 

En studie rörande konsumentbeteende gjord av Hong (2010, s.309) påvisade att konsumenter 
med mycket tidigare erfarenhet av en produkt upplever den som mer fördelaktig, förutsatt att 
konsumenten uppfattar kunskapen som starkt förankrad i praktiken. Förtydligande innebär 
detta att en konsument med mycket tidigare erfarenhet kring en välkänd produkt kommer att 
föredra den framför liknande produkter eftersom konsumenterna känner sig trygga i valet av 
produkt. Dessutom väljer författarna Rose & Samouel (2009, s.176), Punj (1987, s.72) och 
Huang & Hutchinson (2010, s.193) att lyfta den interna faktorn erfarenhet som betydande för 
konsumenter i deras val av produkt. De menar att konsumenter med goda erfarenheter av en 
särskild produkt tenderar att fortsätta köpa samma produkt tills dess att ett betydligt bättre 
alternativ finns på marknaden. En produkt som konsumenter har goda erfarenheter av står sig 
generellt väldigt stark gentemot andra produkter då det krävs att de motsvarande alternativen 
är betydligt bättre för att ett produktbyte skall äga rum.  

Vi väljer liksom Rose & Samouel (2009, s.176), Punj (1987, s.72) och (Huang & Hutchinson 
(2010, s.193) att definiera erfarenhet som en intern faktor som påverkar konsumenters 
konsumtionsbeteende. Detta eftersom erfarenheter är något konsumenter använder i den 
interna undersökningsprocessen. Sedermera ämnar vi applicera dessa teorier till vår kontext 
genom att testa om och i så fall till vilken grad erfarenhet påverkar konsumenters val av 
betalningsmedel. Vidare vill vi undersöka faktorn erfarenhet i vår kontext för att se om 
erfarenhet inte enbart påverkar konsumenten under, utan främst före och även efter 
köptillfället. Att applicera dessa teorier till vår kontext ser vi som möjligt eftersom tidigare 
forskare påvisat att erfarenhet har inverkan på val av produkt. Därmed undersökar vi om ett 
liknande samband finns mellan erfarenheter och konsumenternas val av betalningsmedel.  

Vi finner det intressant att undersöka hur erfarenheter påverkar konsumenters val av kontanter 
som betalningsmedel eftersom flertalet forskare belyst den faktorn som vital i kontexten 
konsumentbeteende rörande val av produkt. Med erfarenheter menar vi hur konsumenters 
erfarenheter av att använda kontanter som betalningsmedel spelar in på deras val av 
betalningsmedel. Eftersom det rör sig om två olika typer av val, anser vi att teorierna rörande 



 

erfarenheter kopplade till val av produkt inte är direktapplicerbara vår kontext. 
Erfarenhet åskådliggörs den interna faktorerna självkontroll och erf

3.1.3. Förväntningar  
Författaren Hong (2010, s.309
påverkas av deras syn på den då goda kunskaper kring en produkt skapar positiva 
förväntningar till produkten och dåliga kunskaper i regel skapar negativa förväntningar.  Detta 
fenomen är testat på tvättmedel och mp3
hur konsumenter uppfattar tidigare information och kunskap baseras på deras subjektiva 
erfarenhet att tyda tal och skrift i form av produktinformation.
grundar sig i deras tidigare erfarenheter av produkten och även av den bild s
marknadsföring. Således menar författarna att en konsument med goda erfarenheter och som 
fått en positivt laddad bild av en produkt hyser större förväntningar på densamme och vice 
versa. (Hong 2010, s.309) McGuire (1976, s.315
sina respektive studier visat att
val. I studierna argumenterar författarna för att en konsument som har högt ställda 
förväntningar på en produkt löper större risk att
med lågt ställda förväntningar. Detta eftersom konsumenter förväntar sig att produkten 
fungerar bättre om de initialt har högre förväntningar på den. Om förväntningarna uppfylls 
menar författarna att konsumenters 
överensstämmer med verkligheten. (McGuire 1976, s.315

Förväntningar är en faktor som vi ser relevant utifrån två olika synsätt. Först genom det 
faktum att studierna påvisar att förväntningar på
studierna visar att en konsument med högt ställda förväntningar har svårare att bli 
tillfredsställd än en konsument med låg
påvisar att det finns ett samband mellan
intressant att undersöka om och i så fall till vilken grad konsumenternas förväntningar 
inverkar på konsumenters val av betalningsmedel.
anknytning till vår problemformulering och vårt syfte.
förväntningar påverkar konsumenters val av kontanter som betalningsmedel är förutom det 
ovan nämnda att vi anser att det finns en skillnad i valet av produkter/tjänster. När vi 
behandlar faktorn förväntningar med utgångspunkt från vad författarna ovan belyst kring den 
menar vi hur konsumenters förväntningar påverkar konsumenters val att använda kontanter 
som betalningsmedel. I Figur 
självkontroll, erfarenhet och förväntningar. 

erfarenheter kopplade till val av produkt inte är direktapplicerbara vår kontext. 
åskådliggörs den interna faktorerna självkontroll och erfarenhet. 

Figur 3 - Erfarenhet 

Hong (2010, s.309) påvisar att konsumenters förväntningar
deras syn på den då goda kunskaper kring en produkt skapar positiva 

förväntningar till produkten och dåliga kunskaper i regel skapar negativa förväntningar.  Detta 
fenomen är testat på tvättmedel och mp3-spelare och författaren menar att detta fenomen om 
hur konsumenter uppfattar tidigare information och kunskap baseras på deras subjektiva 
erfarenhet att tyda tal och skrift i form av produktinformation. Konsumenters förväntningar 
grundar sig i deras tidigare erfarenheter av produkten och även av den bild s
marknadsföring. Således menar författarna att en konsument med goda erfarenheter och som 
fått en positivt laddad bild av en produkt hyser större förväntningar på densamme och vice 

McGuire (1976, s.315–316) och Palanisamy, R. (2005
sina respektive studier visat att konsumenters förväntningar på produkten påverkar dem i sina 
val. I studierna argumenterar författarna för att en konsument som har högt ställda 
förväntningar på en produkt löper större risk att bli besviken än om denne köper en produkt 
med lågt ställda förväntningar. Detta eftersom konsumenter förväntar sig att produkten 
fungerar bättre om de initialt har högre förväntningar på den. Om förväntningarna uppfylls 
menar författarna att konsumenters initiala tankar om produktens funktionalitet och kvalitet 
överensstämmer med verkligheten. (McGuire 1976, s.315–316) 

Förväntningar är en faktor som vi ser relevant utifrån två olika synsätt. Först genom det 
faktum att studierna påvisar att förväntningar påverkar en konsuments köpval. Vidare för att 

konsument med högt ställda förväntningar har svårare att bli 
tillfredsställd än en konsument med lågt ställda förväntningar. Eftersom studierna ovan 
påvisar att det finns ett samband mellan konsumentbeteende och val av produkt finner vi det 
intressant att undersöka om och i så fall till vilken grad konsumenternas förväntningar 
inverkar på konsumenters val av betalningsmedel. Därmed menar vi att dessa teorier har stark 

blemformulering och vårt syfte. Skälet till att vi undersöker hur 
förväntningar påverkar konsumenters val av kontanter som betalningsmedel är förutom det 
ovan nämnda att vi anser att det finns en skillnad i valet av produkter/tjänster. När vi 

torn förväntningar med utgångspunkt från vad författarna ovan belyst kring den 
menar vi hur konsumenters förväntningar påverkar konsumenters val att använda kontanter 

igur 4 - Förväntningar åskådliggörs de interna faktorerna 
självkontroll, erfarenhet och förväntningar.  
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3.1.4. Familjekultur  
Moschis (1985, s.910) väljer att lyfta familjekultur som en intern faktor vilken påverkar 
konsumtionsbeteendet såväl direkt som indirekt. Direkt påverkan genom att föräldrar eller 
syskon styr eller påverkar konsumenten till visst konsumtionsbeteende. Indirekt påverkan sker 
däremot genom att konsumenten bär med sig intern kunskap gällande vad deras 
familjemedlemmar skulle tycka/göra i visst konsumtionstillfälle. Vidare visar studien att 
föräldrar spelar en stor roll för sina barns konsumtionsbeteende. Detta dels då de under 
uppväxten kan påverka till vilken grad som barnet blir utsatt för marknadsföring via 
butiker och dylikt. Även då barnet uppnått vuxen ålder genom att de värderingar de fått med 
sig från uppväxten generellt tenderar att leva kvar i det undermedvetna och därigenom 
påverka individen.  

Därtill påvisar även Waldkrich (2004, s.376)
inkomst påverkar vad deras barn föredrar för typ av matprodukter. Författaren menar att 
mellan 5-10 procent av barnens smak gällande matprodukter är direkt kopplat till deras 
föräldrar. Vidare menar Waldkrich att ink
barn tenderar att härma föräldrarnas beteende och vanor omedvetet. Detta betyder att ett 
konsumentbeteende hos föräldrar med mycket inkomst påverkar deras barn till att ha ett 
konsumentbeteende likt dem oav
Kleinand samt Van der Merwe
faktor i deras studie vilken behandlar konsumtion av livsmedelsprodukter. De kom fram till 
att konsumenters familjeförhållande spelar in i deras val av produkter olika mycket beroende 
på hur närstående och förtroendegivande relation de har till sin familj. En konsument med en 
nära relation med högt förtroende för ens närstående tenderade att påverkas mer än i en 
omvänd situation. 

Familjeförhållanden, vilken Moschis, Waldkrich och Kempen et al. redogör för, är en faktor 
vi vill undersöka i vår kontext för att avläsa om det utgör en vital intern faktor som påverkar 
konsumentbeteendet. Kopplingen vi tänker oss mellan vår kon
konsumenters familjekultur också påverkar deras val av kontanter som betalningsmedel på 
samma sätt som de påverkar konsumenter i deras val av produkt. På grund av detta 
teorierna som högst relevanta för vår studie, då v
om och i så fall till vilken utsträckning familjen påverkar på närstående konsumenters val av 
kontanter som betalningsmedel. 

Figur 4 - Förväntningar 
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edlemmar skulle tycka/göra i visst konsumtionstillfälle. Vidare visar studien att 
föräldrar spelar en stor roll för sina barns konsumtionsbeteende. Detta dels då de under 
uppväxten kan påverka till vilken grad som barnet blir utsatt för marknadsföring via 
butiker och dylikt. Även då barnet uppnått vuxen ålder genom att de värderingar de fått med 
sig från uppväxten generellt tenderar att leva kvar i det undermedvetna och därigenom 

Waldkrich (2004, s.376) i sin forskning att föräldrarnas smak och 
inkomst påverkar vad deras barn föredrar för typ av matprodukter. Författaren menar att 

10 procent av barnens smak gällande matprodukter är direkt kopplat till deras 
föräldrar. Vidare menar Waldkrich att inkomsten hos föräldrarna har påverkan på barnen, då 
barn tenderar att härma föräldrarnas beteende och vanor omedvetet. Detta betyder att ett 
konsumentbeteende hos föräldrar med mycket inkomst påverkar deras barn till att ha ett 
konsumentbeteende likt dem oavsett inkomst. Likväl väljer Kempen, 

Van der Merwe (2010, s.74-75) att lyfta familjeförhållanden som en vital 
faktor i deras studie vilken behandlar konsumtion av livsmedelsprodukter. De kom fram till 

rhållande spelar in i deras val av produkter olika mycket beroende 
på hur närstående och förtroendegivande relation de har till sin familj. En konsument med en 
nära relation med högt förtroende för ens närstående tenderade att påverkas mer än i en 

Familjeförhållanden, vilken Moschis, Waldkrich och Kempen et al. redogör för, är en faktor 
vi vill undersöka i vår kontext för att avläsa om det utgör en vital intern faktor som påverkar 
konsumentbeteendet. Kopplingen vi tänker oss mellan vår kontext och dessa teorier är att 
konsumenters familjekultur också påverkar deras val av kontanter som betalningsmedel på 
samma sätt som de påverkar konsumenter i deras val av produkt. På grund av detta 
teorierna som högst relevanta för vår studie, då vi i enlighet med vår kontext ämnat undersöka 
om och i så fall till vilken utsträckning familjen påverkar på närstående konsumenters val av 
kontanter som betalningsmedel. När vi diskuterar familjekultur menar vi, utifrån författarnas 
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resonemang ovan hur konsumenters uppväxt och familjeförhållanden inverkar på deras 
konsumentbeteende. Utifrån detta ämnar vi sedermera undersöka om denna faktor inverkar på 
konsumenters val att använda kontanter som betalningsmedel. Vi valde att testa detta 
eftersom vi anser att teorierna rörande konsumentbeteende i fråga om val av produkt inte går 
att direktapplicera i vår kontext. Detta för att valet av betalningsmedel skiljer sig gentemot 
valet av produkt då det i regel finns färre betalningsalternativ. 
åskådliggörs de interna faktorerna självkontroll, erfarenhet, förväntningar och familjekultur. 

3.1.5. Vana 
I en artikel av Aarts, Verplanken och van Knippenber (1998, s.1360)
personer tenderar att använda sig utav vanebeteende
upprepade gånger i liknande situation
vanebeteende nästa gång. Vidare konstaterar de att vanebeteend
genom omgivningen. Ett exempel 
student som cyklar varje dag till universitetet och får därigenom det som en vana. Detta leder 
till att transportsättet cykel associeras st
vill säga att om studenten vill transportera sig till universitetet blir cykel det självklara 
alternativet, men detta vanebeteende är endast kopplat till platsen universitet. Liknande 
associationer finns även gentemot andra produkter och situationer. 
(1998, s.1365) menar att ju starkare ett vanebeteende är i en specifik situation, desto svagare 
blir personens beslutsprocess i den situationen. Detta gör att behovet för att sök
angående andra alternativ minskar. Dock finns det situationsfaktorer, vilka kan göra att en 
person inte använder sig av vanebeteende, vilket denne brukar. Exempelvis om studenten ska 
transportera sig till universitetet men det regnar eller av
beteendet ändras eftersom situationen inte är den samma som triggar vanebeteendet. (Aarts et 
al., 1998, s.1366) Författarna anser att vanebeteendet formas av en begränsad 
problemlösningsprocess och beteendet genomför
s.1369).  

Jeuland (1979, s.672-680) visar i sin studie en teori för att mäta hur lojala konsumenter är 
gentemot en viss typ av märke på en produkt. Teorin ämnar
av ett märke under en viss typ av 
måste tas i beräkning. Denna är slöhet hos konsumenter och Jeuland 

sumenters uppväxt och familjeförhållanden inverkar på deras 
konsumentbeteende. Utifrån detta ämnar vi sedermera undersöka om denna faktor inverkar på 
konsumenters val att använda kontanter som betalningsmedel. Vi valde att testa detta 

teorierna rörande konsumentbeteende i fråga om val av produkt inte går 
att direktapplicera i vår kontext. Detta för att valet av betalningsmedel skiljer sig gentemot 
valet av produkt då det i regel finns färre betalningsalternativ. I Figur 
åskådliggörs de interna faktorerna självkontroll, erfarenhet, förväntningar och familjekultur. 

Figur 5 - Familjekultur 
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personer tenderar att använda sig utav vanebeteende. Studien visar att om ett beteende sker 

situationer underlättar det för personen att ta fram detta som ett 
vanebeteende nästa gång. Vidare konstaterar de att vanebeteendet automatiskt kan aktiveras
genom omgivningen. Ett exempel som författarna använder sig av för att förtydliga är en 
student som cyklar varje dag till universitetet och får därigenom det som en vana. Detta leder 

associeras starkt till platsen universitetet hos personen i fråga. Det 
vill säga att om studenten vill transportera sig till universitetet blir cykel det självklara 
alternativet, men detta vanebeteende är endast kopplat till platsen universitet. Liknande 

finns även gentemot andra produkter och situationer. Författarna Aarts et al. 
(1998, s.1365) menar att ju starkare ett vanebeteende är i en specifik situation, desto svagare 
blir personens beslutsprocess i den situationen. Detta gör att behovet för att sök
angående andra alternativ minskar. Dock finns det situationsfaktorer, vilka kan göra att en 
person inte använder sig av vanebeteende, vilket denne brukar. Exempelvis om studenten ska 
transportera sig till universitetet men det regnar eller avståndet är väldigt långt. Detta gör att 
beteendet ändras eftersom situationen inte är den samma som triggar vanebeteendet. (Aarts et 
al., 1998, s.1366) Författarna anser att vanebeteendet formas av en begränsad 
problemlösningsprocess och beteendet genomförts effektivt och enkelt (Arts et al., 1998, 

visar i sin studie en teori för att mäta hur lojala konsumenter är 
gentemot en viss typ av märke på en produkt. Teorin ämnar mäta lojalitet som totalt antal köp 

typ av produktkategori. Författaren menar dock att en annan aspekt 
Denna är slöhet hos konsumenter och Jeuland anser att det är mer 
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troligt för en konsument att köpa samma märke på produkten som föregående köp. Detta 
eftersom det kostar extra energi och tid för konsumenter att byta märke och ändra sitt 
beteende (Jeuland 1979, s.681). Att vana är en faktor som spelar in på konsumentbeteendet 
påvisar även Jansson, Marell och Nordlund i sin studie rörande grön konsumtion i form av 
miljövänliga bilar. Deras studie påvisade att vaneaspekten hade en betydande roll gällande 
konsumentbeteende genom att en konsument som tidigare provat eller använt en miljövänlig 
bil tenderade att fortsätta köpa och använda miljövänliga bilar även i framtiden. Med 
vanebeteende syftade författarna till att en konsument som väl börjat använda miljövänliga 
bilar kommer att fortsätta göra så även i framtiden, förutsatt att de är nöjda med produkten 
och att inga bättre alternativ erbjuds. (Jansson et al. 2010, s.358-359) 

I vår kontext blir teorierna intressanta att undersöka för att se om en konsument använder en 
viss typ av betalningsmedel för att den har starka associationer till en viss butik eller 
butikstyp. Fortsättningsvis ämnar vi undersöka om det finns ett vanebeteende för användande 
av kontanter i specifika situationer. Exempelvis; kommer en konsument, som alltid betalar sin 
bensin med kontanter på bensinstationen vara mer benägen att fortsätta gör detta utan att 
utvärdera andra alternativ, vilket gör dennes beslutsfattande mer enkelt och effektivt. Jeuland 
(1979, s.672-681) studie är särskilt relevant då den påvisar att konsumenter har en tendens till 
ett vanebeteende när det kommer till köpval och att det krävs extra tid och energi för att ändra 
beteendet. Detta faktum stärker även vår syn att se vanebeteende som en påverkande faktor. 
Därtill finner vi det intressant att undersöka om det likt Jansson et al. (2010, 359- 359) påvisar 
i sin studie, finns ett liknande samband som mellan miljövänliga bilar och vanebeteende i vår 
kontext val av betalningsmedel och vanebeteende. Vi finner det intressant att undersöka om 
konsumenter som använder kontanter som betalningsmedel även fortsätter att göra det trots att 
andra betalningsmedel visar sig vara bättre. 

Att vana inverkar på valet av produkt har flertalet författare ovan påvisat. Däremot finns 
bristfällig forskning kring hur konsumenters vanebeteende påverkar valet av kontanter som 
betalningsmedel varför vi finner det intressant att undersöka. När vi med utgångspunkt från 
hur författarna ovan definierar vana syftar till att undersöka hur konsumenters vanebeteende 
inverkar på deras val av kontanter som betalningsmedel. På grund av att det rör sig om två 
olika typer av val anser vi att teorierna rörande val inte går att direktapplicera till vår kontext 
val av kontanter som betalningsmedel.  I Figur 6 - Vana åskådliggörs de interna faktorerna 
självkontroll, erfarenhet, förväntningar, familjekultur och vana.  



 

3.1.6. Attityd 
Konsumenters attityder är en intern faktor som påverkar konsumentbeteende till hög grad när 
det gäller användande av kreditkort. I sin forskning belyser Wang et al. konsumenters 
attityder till pengar, krediter och skulder där ett återhållsamt 
tenderar att använda kreditkortet mindre frekvent än en person med en mer risktagande attityd 
till pengar, krediter och skulder. När författarna diskuterar vad som formar konsumenters 
attityder talar de om deras värderingar,
förhållningssätt till pengar, krediter och skulder. (Wang et al. 2011, s.191
en studie gjord av Kim & Chung (2011, s.43) att det finns ett samband mellan vilka attityder 
och värderingar konsumenter innehar påverkar deras uppfattning om en produkt. De nämner 
bland annat att en konsument med tydliga värderingar och attityder kring miljön tenderar att 
väga den aspekten högre än andra när de väljer sina produkter. Förtydligande innebär det att 
konsumenter med mer miljömedvetna attityder och värderingar föredrar produkter som är 
bättre ur miljösynpunkt relativt andra produkter. F
behövs inom området och specifikt på hur attityder mot en speciell butik påv
konsumenters val av produkt samt köpbeteende (Kim & Chung, 2011,s.44).

Singh & Smith (2005, s. 270)
reklam formas dels av deras
produktinformation konsumenten
marknadsföring rörande en produkt så är det enligt studien ingen garanti för att de noterat all 
information som marknadsföringen presenterat. Om de noterat all information som delgetts 
via marknadsföringen är de också mer benägna att ändra sitt beslut, förutsatt att de tycker att 
informationen som delgetts är positiv ur deras perspektiv. Det vill säga, upplever k
produktinformationen som positiv ökar det sannolikheten för att konsumenten köper den 
produkten. (Singh & Smith 2005, s. 270)

Respektive författare belyser att konsumenters attityder inverkar på deras val av produkt och 
detta menar vi är applicerbart till vår kontext då det enligt författarna finns en korrelation 
mellan konsumentbeteende och deras attityder. På liknande sätt som Wang et al. (2011, s.191
192) menar att en återhållsam attityd gentemot pengar, krediter och skulder minskar 
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till pengar, krediter och skulder. När författarna diskuterar vad som formar konsumenters 
attityder talar de om deras värderingar, tidigare erfarenheter samt om deras syn
förhållningssätt till pengar, krediter och skulder. (Wang et al. 2011, s.191-192) Likväl påvisar 
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användandet av kreditkortet ämnar vi undersöka om attityder gentemot kontanter påverkar 
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Därtill vill vi undersöka om det på 
liknande sätt som Kim & Chung (2011, s.44) och 
attityder och värderingar gentemot en viss produktkategori påverkar konsumenters val av 
produkt går att applicera till vår kontext genom att vissa attityder och värderingar gentemot 
kontanter påverkar konsumenternas val av betalningssätt. Exempelvis kan det v
att undersöka om konsumenter som har positiva attityder gentemot produkter som värderar 
säkerhetsaspekten högt använder samma resonemang i valet av betalningsmedel.

När vi diskuterar attityder menar vi i enlighet med författarna ovan konsumenters synsätt, 
värderingar och förhållningssätt till kontanter. Det vill säga, spelar konsumenternas syn
förhållningssätt samt deras värderingar till kontanter som betalningsm
betalningsmedel? Vi anser att attityder formas av konsumenters tidigare erfarenheter av 
betalningsmedel samt värderingar. Forskning som behandlar konsumenters attityd rörande val 
av produkt går enligt oss inte att direktapplicera ef
regel finns färre betalningsmedel än produkter att välja mellan. 
interna faktorer vi valt att inkludera i vår studie
familjekultur, vana och attityd

3.2. Externa faktorer 
Till externa faktorer räknar vi de som påverkar konsumenter när de väl är i butiken alternativt 
dem som förutsätter att konsumenten bestämt sig för 
externa faktorer vi valt att inkludera i denna studie är; andra konsumenters påverkan, 
produktinformation, omgivningens påverkan samt tillgänglighet. Motiven till att vi valt dessa 
fyra faktorer är att vi läst in oss v
utifrån det valt de teorier vi anser vara möjliga att koppla gentemot vår kontext val av 
kontanter som betalningsmedel. Vi anser att det inte går att direktapplicera teorierna rörande 
konsumentbeteende och val av produkt till vår kontext eftersom det handlar om två olika 
typer av val. Dock ämnar vi undersöka om vissa externa faktorer påverkar valet av kontanter 
som betalningsmedel mer än andra.

t av kreditkortet ämnar vi undersöka om attityder gentemot kontanter påverkar 
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Därtill vill vi undersöka om det på 
liknande sätt som Kim & Chung (2011, s.44) och Singh & Smith (2005, s. 270)

ityder och värderingar gentemot en viss produktkategori påverkar konsumenters val av 
produkt går att applicera till vår kontext genom att vissa attityder och värderingar gentemot 
kontanter påverkar konsumenternas val av betalningssätt. Exempelvis kan det v
att undersöka om konsumenter som har positiva attityder gentemot produkter som värderar 
säkerhetsaspekten högt använder samma resonemang i valet av betalningsmedel.

När vi diskuterar attityder menar vi i enlighet med författarna ovan konsumenters synsätt, 
värderingar och förhållningssätt till kontanter. Det vill säga, spelar konsumenternas syn
förhållningssätt samt deras värderingar till kontanter som betalningsmedel in på deras val av 
betalningsmedel? Vi anser att attityder formas av konsumenters tidigare erfarenheter av 
betalningsmedel samt värderingar. Forskning som behandlar konsumenters attityd rörande val 
av produkt går enligt oss inte att direktapplicera eftersom det rör sig om olika val då det i 
regel finns färre betalningsmedel än produkter att välja mellan. Sammanfattningsvis är de
interna faktorer vi valt att inkludera i vår studie självkontroll, erfarenhet, förväntningar, 
familjekultur, vana och attityd. Detta åskådliggörs i Figur 7 – Attityd. 

Figur 7 - Attityd 

Till externa faktorer räknar vi de som påverkar konsumenter när de väl är i butiken alternativt 
dem som förutsätter att konsumenten bestämt sig för vilken produkt han/hon tänkt köpa. De 
externa faktorer vi valt att inkludera i denna studie är; andra konsumenters påverkan, 
produktinformation, omgivningens påverkan samt tillgänglighet. Motiven till att vi valt dessa 
fyra faktorer är att vi läst in oss väl på ämnet konsumentbeteende rörande val av produkt och 
utifrån det valt de teorier vi anser vara möjliga att koppla gentemot vår kontext val av 
kontanter som betalningsmedel. Vi anser att det inte går att direktapplicera teorierna rörande 

de och val av produkt till vår kontext eftersom det handlar om två olika 
typer av val. Dock ämnar vi undersöka om vissa externa faktorer påverkar valet av kontanter 
som betalningsmedel mer än andra. 
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3.2.1. Andra konsumenters påverkan 
Grupptryck och influenser från personer i närheten menar Witt & Bruce (1972, s. 442) samt 
McGuire (1976, s.315–316) påverkar konsumentbeteendet framför allt när det gäller 
produkter/tjänster som anses ha högre social status. Exempel på produkter de menar påverkas 
i högre grad av grupptryck är cigaretter, öl och bilar. Studien påvisar dessutom att 
konsumenter kan bli påverkade rörande val av andra produkter som inte anses ha hög social 
status, detta beroende på hur bra självkänsla och vilken personlighet konsumenten besitter. 
Förtydligande innebär detta att konsumenter som har låg nivå av självkänsla och en svagare 
personlighet, dvs. som enklare ger vika för andra personers åsikter, tenderar att påverkas till 
större grad när det rör sig om val av produkt. Således påvisar deras studie att konsumenter blir 
influerade av vad personer i konsumentens närhet har för åsikter beträffande viss produkt eller 
tjänst. (Witt & Bruce, 1972, s. 442) Därtill har även författarna Bearden & Etzel (1982, s.183) 
undersökt huruvida konsumenter blir påverkade av utomstående personer i sina val av produkt 
och märken. Forskarna menar att konsumenter blir mest påverkade av andra personer i sina 
val av märken, men de säger även att konsumenten blir påverkad i sina val av produkter. 
Vidare menar de även att ytterligare forskning behövs på hur olika typer av grupper påverkar 
konsumenter i deras val av produkter och märken. (Bearden & Etzel, 1982, s.192)  

Vi ser dessa studier som relevant då det tydligt visar att konsumenter blir påverkade av andra 
personer i sina val av produkter och märken. Samtidigt som forskarna uttrycker att ytterligare 
forskning behövs på hur olika typer av grupper i samhället påverkar konsumenters val av 
produkter och märken. Detta ligger i linje med vad vi ämnar undersöka, då vi avser att 
undersöka om konsumenters val av kontanter som betalningsmedel påverkas av andra 
konsumenter vid betalningstillfället. Detta därför att flertalet forskare påpekat att denna faktor 
inverkar på konsumenters val av produkt och därmed ämnar vi undersöka om det finns 
liknande samband i förhållande till vår kontext. Med andra konsumenters påverkan menar vi i 
enlighet med tidigare forskning som vi ovan presenterat, hur personer i en konsuments 
omgivning inverkar på dennes konsumentbeteende. Det vill säga, finns det något samband 
kring att konsumenter blir påverkade av övriga konsumenter i butiken när det rör sig om valet 
av betalningsmedel? Skälet till att det ej går att direktapplicera teorierna rörande andra 
konsumenters påverkan är att det rör sig om två olika typer av val i den bemärkelsen att valet 
av produkt i regel anses vara viktigare än valet av kontanter som betalningsmedel. Detta 
eftersom produkten är något du tar med dig hem till skillnad från betalningsmedlet vilket du 
använder i utbyte mot produkten. Egentligen spelar valet av betalningsmedel mindre roll då 
konsumenter kan köpa produkten med vilket som helst, förutsatt att butiken kan ta emot alla 
sorters betalningsmedel. I Figur 8 – Andra konsumenters påverkan åskådliggörs den externa 
faktorn andra konsumenters påverkan. 



 

3.2.2. Produktinformation  
Furse et al. menar att den externa faktorn produktinformation påverkar konsumentens beslut i 
fråga om köpval. Produktinformation påverkar konsumenten externt genom att ju mer 
information som finns att få via hemsidor, butik, personal etcetera, desto bättre förutsättningar 
får konsumenten att göra ett genomtänkt val samtidigt som det ökar företagens möjligh
externt påverka konsumenten. (Furse et al., 1984, s.428
Rose & Samouel (2009, s.176) samt 
inverkar på konsumenters val av produkt. Ju mer produktinformation kons
om produkten, desto högre är sannolikheten att de fattar ett beslut som de är nöjd med. 
Respektive författare kommer även fram till att tillgänglig produktinformation som är 
relaterade till konsumenternas intressen tenderar att fungera bra 
bemärkelsen att produkter som är ekologiskt och hållbart framställda tilltalar konsumenter 
med likartade intressen i större utsträckning. På liknande sätt tenderar idrottsintresserade 
konsumenter att bli intresserade av en produkt 
köpeskillingen till en idrottsförening.

Att en konsument påverkas av produktinformation menar vi går att koppla till vår kontext då 
Furse et al. (1984, s.428-429) samt Ro
påvisade att det finns ett samband mellan konsumentbeteende och graden av 
produktinformation som konsumenten tagit del av innan köptillfället. Exempelvis genom att 
ett företag lanserar och distribuerar s
möjligheten för konsumenten att finna produktinformation. Anledningen till att dessa 
teorikopplingar finns med är således att vi valde att undersöka om och i så fall till vilken grad 
produktinformationen spelar in på valet av att använda kontanter som betalningsmedel. Vi 
finner det även intressant att undersöka om förmedling av information kring vilka effekter 
användandet av kontanter som betalningsmedel har på säkerheten, ekonomin och miljön i 
samhället bidrar till ett minskat användande av betalningsmedlet kontanter. Även att 
undersöka om en ökad kunskapsnivå rörande kontanternas effekter på samhället inverkar på 
konsumentbeteendet och valet av betalningsmedel. 

Utifrån den tidigare forskningen vi 
produktinformation innehar mycket information kring produkten sett till hur den fungerar, 
vilka effekter användande av den innebär samt dess användningsområde. Detta är en aspekt 
som ett flertal forskare, vilka vi närmare gått in på i föregående stycke, valt att inkludera i sina 
respektive studier rörande konsumentbeteende i förhållandet val av produkt. Detta gör det 
intressant att utifrån vår kontext undersöka om och i så fall till vilken grad nivån av 

Figur 8 - Andra konsumenters påverkan 

Furse et al. menar att den externa faktorn produktinformation påverkar konsumentens beslut i 
köpval. Produktinformation påverkar konsumenten externt genom att ju mer 
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får konsumenten att göra ett genomtänkt val samtidigt som det ökar företagens möjligh
externt påverka konsumenten. (Furse et al., 1984, s.428–429) Därtill påvisar även forskarna 
Rose & Samouel (2009, s.176) samt Hong (2010, s.309) att graden av produktinformation 
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om produkten, desto högre är sannolikheten att de fattar ett beslut som de är nöjd med. 
Respektive författare kommer även fram till att tillgänglig produktinformation som är 
relaterade till konsumenternas intressen tenderar att fungera bra som marknadsföring i den 
bemärkelsen att produkter som är ekologiskt och hållbart framställda tilltalar konsumenter 
med likartade intressen i större utsträckning. På liknande sätt tenderar idrottsintresserade 
konsumenter att bli intresserade av en produkt som exempelvis skänker viss del av 
köpeskillingen till en idrottsförening. (Rose & Samouel 2009, s.176-177, Hong 2010
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information innehar mycket information kring produkten sett till hur den fungerar, 
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21 

 

Furse et al. menar att den externa faktorn produktinformation påverkar konsumentens beslut i 
köpval. Produktinformation påverkar konsumenten externt genom att ju mer 

information som finns att få via hemsidor, butik, personal etcetera, desto bättre förutsättningar 
får konsumenten att göra ett genomtänkt val samtidigt som det ökar företagens möjlighet att 

429) Därtill påvisar även forskarna 
att graden av produktinformation 

inverkar på konsumenters val av produkt. Ju mer produktinformation konsumenter innehar 
om produkten, desto högre är sannolikheten att de fattar ett beslut som de är nöjd med. 
Respektive författare kommer även fram till att tillgänglig produktinformation som är 

som marknadsföring i den 
bemärkelsen att produkter som är ekologiskt och hållbart framställda tilltalar konsumenter 
med likartade intressen i större utsträckning. På liknande sätt tenderar idrottsintresserade 

som exempelvis skänker viss del av 
Hong 2010, s.309) 

Att en konsument påverkas av produktinformation menar vi går att koppla till vår kontext då 
se & Samouel (2009, s.176) i sina respektive studier 

påvisade att det finns ett samband mellan konsumentbeteende och graden av 
produktinformation som konsumenten tagit del av innan köptillfället. Exempelvis genom att 

in försäljning delvis via butik men även via internet ökar 
möjligheten för konsumenten att finna produktinformation. Anledningen till att dessa 
teorikopplingar finns med är således att vi valde att undersöka om och i så fall till vilken grad 

tionen spelar in på valet av att använda kontanter som betalningsmedel. Vi 
finner det även intressant att undersöka om förmedling av information kring vilka effekter 
användandet av kontanter som betalningsmedel har på säkerheten, ekonomin och miljön i 

ället bidrar till ett minskat användande av betalningsmedlet kontanter. Även att 
undersöka om en ökad kunskapsnivå rörande kontanternas effekter på samhället inverkar på 

ovan belyst menar vi att en konsument med god 
information innehar mycket information kring produkten sett till hur den fungerar, 

vilka effekter användande av den innebär samt dess användningsområde. Detta är en aspekt 
vi närmare gått in på i föregående stycke, valt att inkludera i sina 

respektive studier rörande konsumentbeteende i förhållandet val av produkt. Detta gör det 
intressant att utifrån vår kontext undersöka om och i så fall till vilken grad nivån av 



 

produktinformation inverkar på konsumentbeteendet rörande val av kontanter som 
betalningsmedel. Även i detta fall anser vi att det ej går att direktapplicera teorierna kring 
produktinformation framtagna i kontexten val av produkt till vår kontext. Detta eftersom d
rör sig om två olika val mellan produkter och betalningsmedel. Eftersom produktinformation 
är väl diskuterat i kontexten konsumentbeteende anser vi det lämpligt att undersöka hur 
eventuella samband mellan val av produkt och betalningsmedel kan tänkas se
Produktinformation åskådliggörs de externa faktorerna andra konsumenters påverkan och 
produktinformation. 

3.2.3 Omgivning 
Guido, Capestro & Pelusu beskriver att konsumenter externt påverkas av såväl OSL (optimal 
stimulation level) och ”the arousability construct” där det förstnämnda begreppet innebär till 
vilken grad den externa miljön stimulerar dig som konsument i förhållande till din optim
stimulansnivå. Det andra begreppet beskriver till vilken grad konsumenten blir spontant 
exalterad av hur butikens externa utseende. Det vill säga en person med en hög grad av detta 
fenomen blir till synes väldigt exalterad när denne är i en miljö som t
mycket. Detta innebär att konsumenter blir påverkade av omgivningen i deras val av produkt. 
(Guido et al., 2010, s.366-367) Vidare påvisar 
s.18) gjort rörande huruvida bakgrundsmusik, design
och butiksplacering påverkar konsumenters beteende. Studien visar att alla faktorer utom 
inredningsdesign påverkar konsumenters beteende. Vidare undersökte El Sayed et al. (2003, 
s.20-21) även huruvida en bra omgivning
definierar forskarna som en omgivning med lugn bakgrundsmusik, liten mängd andra kunder, 
bra butiksplacering och ljus belysning. Forskningen påvisar här att en bra omgivning har 
påverkan på konsumenters bet
ha stor effekt på vad konsumenter ser som en bra omgivning (El Sayed et. al, 2003, s.23).

Vi ser denna forskning som relevant för vår studie, då den tydligt påvisar att omgivningen i en 
butik påverkar konsumenters beteende och därför även konsumenters val i köptillfället. Detta 
ligger helt i linje med vad vi vill åstadkomma med vår studie och bland annat undersöka om 
den fysiska omgivningen påverkar konsumenters val av kontanter som betalnings
Vidare vill vi undersöka om den externa miljön kan förenkla för konsumenterna att 
genomföra transaktionen samt om miljön kan påverka användandet av kontanter som 
betalningsmedel. 
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När vi diskuterar omgivningens påverkan menar vi hur butikens utformni
konsumenters val av kontanter som
kö och/eller en väl inredd butik innebär att konsumenter väljer ett betalningsmedel framför ett 
annat. Skälet till att vi valde att inkludera denna fakt
som varit verksamma inom konsumentbeteende kommit fram till att omgivningen påverkar 
konsumenterna i olika grad i deras val av produkt. Därför anser vi det intressant att undersöka 
om ett liknande samband finns me
ej går att direktapplicera från val av produkt till 
omgivningens påverkan kan frånskilja sig från hur omgivningen påverkar dem i valet av 
produkt och i valet av b
konsumtionssituationer. Det vill säga, hur omgivningen påverkar konsumenterna formar och 
ter sig olika i de olika valen av produkter eller betalningsmedel. 
åskådliggörs de externa faktorerna andra konsumenters påverkan, produktinformation och 
omgivning. 

3.2.4. Tillgänglighet  
Att produkternas tillgänglighet inverkar på konsumentbeteendet finns det flertalet forskare 
som har konstaterat vilket är ett resonemang vi vidare diskuterar i nästa stycke. Hur 
tillgängligheten inverkar på konsumenters val av kontanter som betalningsmedel är det dock 
få eller inga forskare som belyst varför vi finner det intressant att se om det finns något 
samband mellan dessa faktorer. Med tillgänglighet syftar vi till huruvida det upplevs enkelt 
eller svårt det är att finna bankomater, om konsumenter utnyttjar möjligheten att ta u
butiker samt om konsumenterna i generell bemärkelse anser kontanter vara lättillgängliga. 
Därmed undersöker vi om tillgången och möjligheten till att ta ut pengar inverkar på 
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Hur tillgänglighete
inverkar på konsumentbeteendet är särskilt intressant att undersöka eftersom vi inte finner det 
möjligt att direktapplicera teorierna kring konsumentbeteende och val av produkt till vår 
kontext. Detta då det rör sig olika typer av tillgängli
och betalningsmedel ter sig olika då mängden av produkter är betydligt fler än vad antalet 
uttagsmöjligheter är.  Detta utesluter däremot inte det kan finnas ett samband mellan teorierna 
kring valet av produkt och vår
allmän bemärkelse handlar om konsumtion.

När vi diskuterar omgivningens påverkan menar vi hur butikens utformni
kontanter som betalningsmedel. Vi undersöker bland annat om en trång 

kö och/eller en väl inredd butik innebär att konsumenter väljer ett betalningsmedel framför ett 
annat. Skälet till att vi valde att inkludera denna faktor i vår studie grundar sig i att forskare 
som varit verksamma inom konsumentbeteende kommit fram till att omgivningen påverkar 
konsumenterna i olika grad i deras val av produkt. Därför anser vi det intressant att undersöka 
om ett liknande samband finns mellan omgivningens påverkan och vår kontext. Att teorierna 
ej går att direktapplicera från val av produkt till vår kontext beror enligt oss på att 
omgivningens påverkan kan frånskilja sig från hur omgivningen påverkar dem i valet av 
produkt och i valet av betalningsmedel eftersom det rör sig om två olika 
konsumtionssituationer. Det vill säga, hur omgivningen påverkar konsumenterna formar och 
ter sig olika i de olika valen av produkter eller betalningsmedel. I Figur 

orerna andra konsumenters påverkan, produktinformation och 

Figur 10 - Omgivning 

het inverkar på konsumentbeteendet finns det flertalet forskare 
som har konstaterat vilket är ett resonemang vi vidare diskuterar i nästa stycke. Hur 
tillgängligheten inverkar på konsumenters val av kontanter som betalningsmedel är det dock 

orskare som belyst varför vi finner det intressant att se om det finns något 
samband mellan dessa faktorer. Med tillgänglighet syftar vi till huruvida det upplevs enkelt 
eller svårt det är att finna bankomater, om konsumenter utnyttjar möjligheten att ta u
butiker samt om konsumenterna i generell bemärkelse anser kontanter vara lättillgängliga. 
Därmed undersöker vi om tillgången och möjligheten till att ta ut pengar inverkar på 
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Hur tillgänglighete
inverkar på konsumentbeteendet är särskilt intressant att undersöka eftersom vi inte finner det 
möjligt att direktapplicera teorierna kring konsumentbeteende och val av produkt till vår 
kontext. Detta då det rör sig olika typer av tillgänglighet eftersom tillgången av en produkt 
och betalningsmedel ter sig olika då mängden av produkter är betydligt fler än vad antalet 
uttagsmöjligheter är.  Detta utesluter däremot inte det kan finnas ett samband mellan teorierna 
kring valet av produkt och vår kontext val av kontanter som betalningsmedel eftersom det i 
allmän bemärkelse handlar om konsumtion. 
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När vi diskuterar omgivningens påverkan menar vi hur butikens utformning inverkar på 
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het inverkar på konsumentbeteendet finns det flertalet forskare 
som har konstaterat vilket är ett resonemang vi vidare diskuterar i nästa stycke. Hur 
tillgängligheten inverkar på konsumenters val av kontanter som betalningsmedel är det dock 

orskare som belyst varför vi finner det intressant att se om det finns något 
samband mellan dessa faktorer. Med tillgänglighet syftar vi till huruvida det upplevs enkelt 
eller svårt det är att finna bankomater, om konsumenter utnyttjar möjligheten att ta ut pengar i 
butiker samt om konsumenterna i generell bemärkelse anser kontanter vara lättillgängliga. 
Därmed undersöker vi om tillgången och möjligheten till att ta ut pengar inverkar på 
konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Hur tillgängligheten av kontanter 
inverkar på konsumentbeteendet är särskilt intressant att undersöka eftersom vi inte finner det 
möjligt att direktapplicera teorierna kring konsumentbeteende och val av produkt till vår 

ghet eftersom tillgången av en produkt 
och betalningsmedel ter sig olika då mängden av produkter är betydligt fler än vad antalet 
uttagsmöjligheter är.  Detta utesluter däremot inte det kan finnas ett samband mellan teorierna 

betalningsmedel eftersom det i 



 

Poon (2007, s.63) har i sin studie som är genomförd i Malaysia rörande internet
telefonbanken bland annat undersökt huruvida tillgången på internetdo
dator spelar in på konsumenternas val att använda de olika tjänsterna. Resultatet som 
författaren kommer fram till är att en tillgång av internetdosa, telefon och/eller dator 
påverkade konsumenter till ett mer frekvent användande av t
extern faktor som inverkar på konsumentbeteendet påvisar även forskarna 
(2009, s.176) i sin studie som behandlar online
behövs för online-handel, desto mer frek
Vidare påpekar även författarna 
att stimulera konsumtion. I vilken bemärkelse konsumenter stimuleras av produkter varierar 
och beror på deras personlighet och relation till den typen av produkter. (
Mazursky 2010, s.114-115) 

Gentemot vår kontext valde vi att testa teorierna rörande tillgänglighet som respektive 
författare belyser i stycket ovan i syfte att undersöka om det finns ett samband
tillgängligheten av kontanter och konsumenters val att använda kontanter som 
betalningsmedel. Förtydligande undersöker vi om tillgången av bankomater/butiker där uttag 
är tillåtna och därmed möjligheten att få tag i kontanter påverkar konsumenter i
kontanter som av betalningsmedel. Sammanfattningsvis är de
inkludera i vår studie andra konsumenters påverkan, produktinformation, omgivning och 
tillgänglighet. Detta åskådliggör

 

3.3. Sambandsförklarande teorier 
I detta avsnitt behandlar vi med stöd från andra forskare hur sambandet mellan de olika 
faktorgrupperna ser ut. Att vi väljer inkludera detta avsnitt grundar sig i att fler
som forskat inom konsumentbeteende konstaterat att de interna faktorerna inverkar före de 
externa faktorerna och att det därmed finns en ordning för när olika faktorer inverkar på 
konsumenter. Förtydligande påvisar forskare, vilka vi närma
faktorerna i form av erfarenhet, förväntningar, självkontroll etcetera påverkar konsumenter 
innan de fattat beslutet kring vilken produkt de tänkt köpa. När konsumenter är i butiken, på 
hemsidan eller dylikt påverkar de e

har i sin studie som är genomförd i Malaysia rörande internet
telefonbanken bland annat undersökt huruvida tillgången på internetdosa, telefon och/eller 
dator spelar in på konsumenternas val att använda de olika tjänsterna. Resultatet som 
författaren kommer fram till är att en tillgång av internetdosa, telefon och/eller dator 
påverkade konsumenter till ett mer frekvent användande av tjänsterna. Att tillgänglighet är en 
extern faktor som inverkar på konsumentbeteendet påvisar även forskarna 
(2009, s.176) i sin studie som behandlar online-handel. Ju bättre tillgång av utrustning som 

handel, desto mer frekvent tenderade konsumenterna att handla online. 
Vidare påpekar även författarna Steinhart & Mazursky att produktens tillgänglighet tenderar 
att stimulera konsumtion. I vilken bemärkelse konsumenter stimuleras av produkter varierar 

lighet och relation till den typen av produkter. (

Gentemot vår kontext valde vi att testa teorierna rörande tillgänglighet som respektive 
författare belyser i stycket ovan i syfte att undersöka om det finns ett samband
tillgängligheten av kontanter och konsumenters val att använda kontanter som 
betalningsmedel. Förtydligande undersöker vi om tillgången av bankomater/butiker där uttag 
är tillåtna och därmed möjligheten att få tag i kontanter påverkar konsumenter i

av betalningsmedel. Sammanfattningsvis är de externa faktorer vi valt att 
andra konsumenters påverkan, produktinformation, omgivning och 

åskådliggörs i Figur 11 – Tillgänglighet 

Figur 11 - Tillgänglighet 

3.3. Sambandsförklarande teorier  
I detta avsnitt behandlar vi med stöd från andra forskare hur sambandet mellan de olika 
faktorgrupperna ser ut. Att vi väljer inkludera detta avsnitt grundar sig i att fler
som forskat inom konsumentbeteende konstaterat att de interna faktorerna inverkar före de 
externa faktorerna och att det därmed finns en ordning för när olika faktorer inverkar på 
konsumenter. Förtydligande påvisar forskare, vilka vi närmare beskriver nedan, att de interna 
faktorerna i form av erfarenhet, förväntningar, självkontroll etcetera påverkar konsumenter 
innan de fattat beslutet kring vilken produkt de tänkt köpa. När konsumenter är i butiken, på 
hemsidan eller dylikt påverkar de externa faktorerna likt produktinformation och 
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tillgänglighet konsumenter i deras val av produkt. Med utgångspunkt från detta samband 
finner vi det intressant att undersöka om ett liknande samband finns i vår kontext. 

Tidigare forskare inom områden påvisar att konsumenter generellt planerar innan vi 
konsumerar och att de väl på plats i butiken kan bli påverkade av den externa miljön så till 
vida att planeringen bryts och andra produkter utöver den du tänkt köpa inhandlas. Vidare 
poängteras att den interna undersökningsprocessen, vilket innefattar den produktsökning 
konsumenter gör innan köptillfället, var den som påverkade deras konsumtionsbeteende i 
störst utsträckning. (Huang & Hutchinson, 2010, s.193) Författarna redogör även för att 
konsumenter tenderar att internt planera sitt konsumtionsbeteende i förväg och att dem 
generellt lämnar utrymme för eventuella externa influenser i butiken (Huang & Hutchinson, 
2010, s.192). Ett liknande resonemang förs i en studie genomförd av Punj (1987, s.72) där 
författaren redogör för att 60 procent av alla köp som genomförs utförs i den butik 
konsumenten besöker först. Mer specifikt handlar 60- 80 procent av alla konsumenter som 
köper bil och hela 90 procent av alla dem som handlar köksutrustnings, leksaker, handdukar 
etcetera i den butik de besöker först. Detta menar författaren framför allt beror på att större 
delen av konsumenterna internt planerar sina inköp väl innan de genomför köpet. 

Sedermera konstaterar även forskarna Rose & Samouel (2009, s.171–173) hur kognitiva 
interna och externa faktorer påverkar konsumenters benägenhet att handla online över 
internet. Författarna kommer via sin studie fram till att de interna faktorerna tenderar att 
användas före de externa då de interna faktorerna är en viktig del för att den externa 
faktainsamlingen senare skall kunna genomföras. De externa faktorerna används alltså i ett 
senare stadium, men är även en vital del för den totala undersökningsprocessen. Förtydligande 
menar författarna att om de interna faktorerna uppfylls genom att konsumenten känner sig 
motiverad till att söka information om produkten tar den externa undersökningsprocessen vid 
när konsumenten anländer till företagets hemsida där en produktpresentation äger rum (Rose 
& Samouel, 2009, s.176).  

De fenomenen, beträffande konsumentbeteende som författarna ovan beskriver anser vi vara 
applicerbara i kontexten rörande konsumenters anledningar till att använda kontanta 
betalningsmedel. Vi kommer använda denna teori i vår kontext för att testa om konsumenter 
internt planerar att använda kontanta eller alternativa betalningsmedel före de utför köp på 
samma sätt som de planerar vad för slags köp av produkt de skall göra. Likväl som 
planeringen inför köpet kan ske utan större uppmärksamhet ämnar vi testa om samma 
scenario gäller när konsumenter väljer betalningsmedel. Författarna menar att de externa 
faktorerna på plats i butiken kan bidra till att konsumenten bryter sin planering genom att 
ändra sitt planerade konsumtionsbeteende och detta fenomen anser vi vara applicerbart för att 
kolla om samma scenario gäller för vår kontext. 

Sammantaget har i avsnitten ovan diskuterat såväl de interna som externa faktorerna som vi 
anser vara applicerbara till vår kontext där vi ämnat undersöka om och vad som påverkar 
konsumenter till att använda kontanter. Dessutom har vi förtydligat att vi i enlighet med 
tidigare forskare inom ämnet skapat en bild över hur de interna faktorerna tenderar att väga 



 

tyngre än de externa faktorerna i relation till konsumenters val av kontanter betalningsmedel. 
Resonemanget presenteras bildligt i 

3.4. Demografiska faktorer
Som vi tidigare nämnt anser vi att det lämpligt att tillägga ett demografiskt perspektiv t
studie eftersom ett flertal forskare inom området konsumentbeteende redogör för att 
demografiska faktorer tenderar att inverka på konsumenterna i deras val av produkt. Även för 
att vi personligen menar att demografi har inverkan på konsumenters val
betalningsmedel då exempelvis olika generationer växt upp med olika förutsättningar vilket 
har format och påverkat konsumenter olika. Med detta resonemang som grund valde vi att 
inkludera de fyra demografiska faktorerna ålder, inkomst, ut
Skälet till att vi inkluderar enbart dessa faktorer beror på att tidigare forskare inom området 
konsumentbeteende generellt benämner dessa fyra faktorer som speciellt intressanta att 
studera i kontexter rörande konsumentbe
teorierna rörande dessa demografiska faktorer från kontexten val av produkt till vår kontext då 
det är två olika typer av val.  

3.4.1. Ålder 
Creusen (2010, s.31-32) visar i sin studie vilka samband det 
faktorn ålder och hur viktigt konsumenter tycker att vissa aspekter hos en produkt är. De 
aspekter som undersöktes är den estetiska, symboliska, funktionella samt kvalitén och hur 
lättanvänd produkten är. Den demografiska aspekten ålder påvisades påverka unga 
konsumenter till att köpa symboliska produkter, vilka har social relevans. Samtidigt köpte 

tyngre än de externa faktorerna i relation till konsumenters val av kontanter betalningsmedel. 
Resonemanget presenteras bildligt i Figur 12 – Sambandsförklarande modell

Figur 12 - Sambandsförklarande modell 

3.4. Demografiska faktorer 
Som vi tidigare nämnt anser vi att det lämpligt att tillägga ett demografiskt perspektiv t
studie eftersom ett flertal forskare inom området konsumentbeteende redogör för att 
demografiska faktorer tenderar att inverka på konsumenterna i deras val av produkt. Även för 
att vi personligen menar att demografi har inverkan på konsumenters val
betalningsmedel då exempelvis olika generationer växt upp med olika förutsättningar vilket 
har format och påverkat konsumenter olika. Med detta resonemang som grund valde vi att 
inkludera de fyra demografiska faktorerna ålder, inkomst, utbildning och kön i vår forskning. 
Skälet till att vi inkluderar enbart dessa faktorer beror på att tidigare forskare inom området 
konsumentbeteende generellt benämner dessa fyra faktorer som speciellt intressanta att 
studera i kontexter rörande konsumentbeteende. Vi anser att inte att det går direktapplicera 
teorierna rörande dessa demografiska faktorer från kontexten val av produkt till vår kontext då 

visar i sin studie vilka samband det finns mellan den demografiska 
faktorn ålder och hur viktigt konsumenter tycker att vissa aspekter hos en produkt är. De 
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tyngre än de externa faktorerna i relation till konsumenters val av kontanter betalningsmedel. 
Sambandsförklarande modell. 

 

Som vi tidigare nämnt anser vi att det lämpligt att tillägga ett demografiskt perspektiv till vår 
studie eftersom ett flertal forskare inom området konsumentbeteende redogör för att 
demografiska faktorer tenderar att inverka på konsumenterna i deras val av produkt. Även för 
att vi personligen menar att demografi har inverkan på konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel då exempelvis olika generationer växt upp med olika förutsättningar vilket 
har format och påverkat konsumenter olika. Med detta resonemang som grund valde vi att 

bildning och kön i vår forskning. 
Skälet till att vi inkluderar enbart dessa faktorer beror på att tidigare forskare inom området 
konsumentbeteende generellt benämner dessa fyra faktorer som speciellt intressanta att 
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teorierna rörande dessa demografiska faktorer från kontexten val av produkt till vår kontext då 

finns mellan den demografiska 
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aspekter som undersöktes är den estetiska, symboliska, funktionella samt kvalitén och hur 

Den demografiska aspekten ålder påvisades påverka unga 
konsumenter till att köpa symboliska produkter, vilka har social relevans. Samtidigt köpte 



 

äldre konsumenter hellre funktionella och lättanvända produkter med hög kvalitet. Därtill 
påvisar Gough & Sozou (2005, s.563
pensionssparande. Ju yngre respondenterna var, desto mindre insatta i pensionssparande var 
dem vilket fick till orsak att de sparade mindre. 

Dessa teorier anser vi kunna kopplas till vå
vi anser att det kan finnas en demografisk skillnad sett till ålder, mellan dem som föredrar att 
använda kontanter eller alternativa betalningsmedel. Utifrån detta ämnar vi undersöka om den 
demografiska faktorn ålder inverkar på konsumenternas val av
betalningsmedel. Att konsumenters ålder påverkar dem i deras val av produkt konstaterar 
flertalet forskare men om ålder inverkar på deras val av kontanter som betalningsmedel är det 
få som belyst varför vi finner det särskilt intressant att undersöka. Då det rör sig om två olika 
typer av val i den bemärkelsen att konsumenterna i val av produkter i allmänhet har fler 
valmöjligheter än i valet av betalningsmedel anser vi att det ej går att direktappli
rörande val av produkter till vår kontext. 
faktorn ålder. 

3.4.2. Inkomst  
I en studie gjord av Yakubu & Alhassan 
påvisades att inkomst inverkade på valet av produkt. Bland annat visade deras studie att en 
högre inkomst tenderade att öka användandet av kreditkort.
(2010, s.31-32) för att inkomst och konsumentbeteende korrelerar genom att konsumenter 
med högre inkomst värderar symboliska aspekten högre vilket innebär att en konsument med 
högre inkomst föredrar produkter som förmedlar hög status framför andra. Därtill redogör 
Wang et al. (2011, s.191) i sin studie vilken är genomförd i Kina,
aspekten social klass inverkar på konsumenter i deras nyttjande av kreditkort. 
klass menar författarna bland annat att
använde de sitt kreditkort för konsumtion. 
dem att storleken på inkomsten spelar roll när det handlar om konsumentbeteende i relation 
till produkter och tjänster. De visade i sin studie rörande pensionssp
genomfördes i London, England att en högre inkomst innebär ett högre och mer aktivt 
sparande. 

Denna faktor anser vi vara applicerbar till vår kontext eftersom tidigare forskare tydligt 
redovisar att det finns ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilka beslut 
rörande konsumtion de fattar. Vidare är detta intressant att undersöka för

äldre konsumenter hellre funktionella och lättanvända produkter med hög kvalitet. Därtill 
u (2005, s.563–567) att åldern påverkar konsumentbeteendet i fråga om 

u yngre respondenterna var, desto mindre insatta i pensionssparande var 
dem vilket fick till orsak att de sparade mindre.  

Dessa teorier anser vi kunna kopplas till vår kontext val av kontanter som betalningsmedel då 
vi anser att det kan finnas en demografisk skillnad sett till ålder, mellan dem som föredrar att 
använda kontanter eller alternativa betalningsmedel. Utifrån detta ämnar vi undersöka om den 

torn ålder inverkar på konsumenternas val av
Att konsumenters ålder påverkar dem i deras val av produkt konstaterar 

flertalet forskare men om ålder inverkar på deras val av kontanter som betalningsmedel är det 
arför vi finner det särskilt intressant att undersöka. Då det rör sig om två olika 

typer av val i den bemärkelsen att konsumenterna i val av produkter i allmänhet har fler 
valmöjligheter än i valet av betalningsmedel anser vi att det ej går att direktappli
rörande val av produkter till vår kontext. I Figur 13 – Ålder åskådliggörs den demografiska 

Figur 13 - Ålder 

I en studie gjord av Yakubu & Alhassan (2007, s.226-228) rörande användande
påvisades att inkomst inverkade på valet av produkt. Bland annat visade deras studie att en 
högre inkomst tenderade att öka användandet av kreditkort. På liknande sätt redogör 

för att inkomst och konsumentbeteende korrelerar genom att konsumenter 
med högre inkomst värderar symboliska aspekten högre vilket innebär att en konsument med 
högre inkomst föredrar produkter som förmedlar hög status framför andra. Därtill redogör 

t al. (2011, s.191) i sin studie vilken är genomförd i Kina, att den 
n social klass inverkar på konsumenter i deras nyttjande av kreditkort. 

klass menar författarna bland annat att ju högre inkomst konsumenter har, desto mer 
använde de sitt kreditkort för konsumtion. Gough & Sozou (2005, s.563
dem att storleken på inkomsten spelar roll när det handlar om konsumentbeteende i relation 
till produkter och tjänster. De visade i sin studie rörande pensionssp
genomfördes i London, England att en högre inkomst innebär ett högre och mer aktivt 

Denna faktor anser vi vara applicerbar till vår kontext eftersom tidigare forskare tydligt 
redovisar att det finns ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilka beslut 
rörande konsumtion de fattar. Vidare är detta intressant att undersöka för 
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äldre konsumenter hellre funktionella och lättanvända produkter med hög kvalitet. Därtill 
567) att åldern påverkar konsumentbeteendet i fråga om 

u yngre respondenterna var, desto mindre insatta i pensionssparande var 

r kontext val av kontanter som betalningsmedel då 
vi anser att det kan finnas en demografisk skillnad sett till ålder, mellan dem som föredrar att 
använda kontanter eller alternativa betalningsmedel. Utifrån detta ämnar vi undersöka om den 

torn ålder inverkar på konsumenternas val av kontanter som 
Att konsumenters ålder påverkar dem i deras val av produkt konstaterar 

flertalet forskare men om ålder inverkar på deras val av kontanter som betalningsmedel är det 
arför vi finner det särskilt intressant att undersöka. Då det rör sig om två olika 

typer av val i den bemärkelsen att konsumenterna i val av produkter i allmänhet har fler 
valmöjligheter än i valet av betalningsmedel anser vi att det ej går att direktapplicera teorierna 

åskådliggörs den demografiska 

 

rörande användande av kreditkort 
påvisades att inkomst inverkade på valet av produkt. Bland annat visade deras studie att en 

På liknande sätt redogör Creusen 
för att inkomst och konsumentbeteende korrelerar genom att konsumenter 

med högre inkomst värderar symboliska aspekten högre vilket innebär att en konsument med 
högre inkomst föredrar produkter som förmedlar hög status framför andra. Därtill redogör 

att den demografiska 
n social klass inverkar på konsumenter i deras nyttjande av kreditkort. Med social 

ju högre inkomst konsumenter har, desto mer frekvent 
& Sozou (2005, s.563–567) menar även 

dem att storleken på inkomsten spelar roll när det handlar om konsumentbeteende i relation 
till produkter och tjänster. De visade i sin studie rörande pensionssparande vilken 
genomfördes i London, England att en högre inkomst innebär ett högre och mer aktivt 

Denna faktor anser vi vara applicerbar till vår kontext eftersom tidigare forskare tydligt 
redovisar att det finns ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilka beslut 

 att se om det finns 



 

ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilket betalningsmedel de generellt 
använder. Det kan exempelvis anses vara självklart att en konsument med högre inkomst 
pensionssparar såväl mer aktivt och i större utsträckning ä
Sozou påvisar i sin studie. Vi menar dock att dem och de övriga forskarna inom ämnet 
gemensamt påvisar att det finns ett samband mellan konsumenters inkomster och beteende 
vilket gör det intressant att undersöka om så är fa

Inkomst är en faktor som ett flertal forskare påvisat inverkar på konsumentbeteendet i valet av 
produkt. Vi anser därför att det är intressant att undersöka om det finns ett liknande samband 
rörande valet av kontanter som betalning
inkomst inverkar olika på beslutsfattande beroende på om det rör val av betalningsmedel eller 
produkter. Därtill ser vi ett problem med att direktapplicera teorierna från val av produkt till 
val av betalningsmedel eftersom det rör sig om olika typer av val. 
åskådliggörs de demografiska faktorerna ålder och inkomst.

3.4.3. Utbildningsnivå 
Då det gäller den demografiska faktorn utbildningsnivå 
s.226-228) i sin studie att en högre utbildningsnivå tenderar att öka sannolikheten för 
konsumenten att inneha ett kreditkort. 
konsumentbeteende i relation till produkter och tjänster be
i sin studie genom att konsumenter med låg utbildningsnivå värderar aspekterna funktionalitet 
och hur lätt produkten är att använda högre än övriga. Därtill redovisar 
s.191) i sin studie rörande använda
desto mer frekvent använde dem sina kreditkort. 
utbildningsnivån hade stor inverkan på hur mycket konsumenterna visste om 
pensionssparande samt hur mycket de spa
(2005, s.563–567). Vidare menade författarna att en högutbildad konsument tenderade att 
vara mer aktiv samtidigt som de sparade mer än en lågutbildad konsument. 

Gemensamt för samtliga studier och författare ovan 
konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan konsumenters utbildningsnivå och deras 
val av produkter och tjänster. Att studierna bland annat är genomförda i Saudiarabien, London 
och Kina menar vi indikerar 
detta ämnar vi i vår kontext undersöka om utbildningsnivå hos konsumenterna påverkar deras 
val av kontanter som betalningsmedel.

ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilket betalningsmedel de generellt 
använder. Det kan exempelvis anses vara självklart att en konsument med högre inkomst 
pensionssparar såväl mer aktivt och i större utsträckning än andra konsumenter likt Gough & 
Sozou påvisar i sin studie. Vi menar dock att dem och de övriga forskarna inom ämnet 
gemensamt påvisar att det finns ett samband mellan konsumenters inkomster och beteende 
vilket gör det intressant att undersöka om så är fallet även i vår kontext. 

är en faktor som ett flertal forskare påvisat inverkar på konsumentbeteendet i valet av 
produkt. Vi anser därför att det är intressant att undersöka om det finns ett liknande samband 
rörande valet av kontanter som betalningsmedel. Vi menar i linje med tidigare forskare att 
inkomst inverkar olika på beslutsfattande beroende på om det rör val av betalningsmedel eller 
produkter. Därtill ser vi ett problem med att direktapplicera teorierna från val av produkt till 

ngsmedel eftersom det rör sig om olika typer av val. I F
åskådliggörs de demografiska faktorerna ålder och inkomst. 

Figur 14 - Inkomst 

Då det gäller den demografiska faktorn utbildningsnivå redogör Yakubu & Alhassan (
att en högre utbildningsnivå tenderar att öka sannolikheten för 

konsumenten att inneha ett kreditkort. Sambandet mellan utbildningsnivå och 
konsumentbeteende i relation till produkter och tjänster belyser även Creusen (2010
i sin studie genom att konsumenter med låg utbildningsnivå värderar aspekterna funktionalitet 
och hur lätt produkten är att använda högre än övriga. Därtill redovisar 
s.191) i sin studie rörande användande av kreditkort att ju högre utbildning konsumenter har, 
desto mer frekvent använde dem sina kreditkort. På liknande sätt 

hade stor inverkan på hur mycket konsumenterna visste om 
nde samt hur mycket de sparande i studien genomförd av

). Vidare menade författarna att en högutbildad konsument tenderade att 
vara mer aktiv samtidigt som de sparade mer än en lågutbildad konsument. 

Gemensamt för samtliga studier och författare ovan är att dem alla i sina respektive studier 
konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan konsumenters utbildningsnivå och deras 
val av produkter och tjänster. Att studierna bland annat är genomförda i Saudiarabien, London 
och Kina menar vi indikerar att så även borde vara fallet i övriga delar av världen. Utifrån 
detta ämnar vi i vår kontext undersöka om utbildningsnivå hos konsumenterna påverkar deras 
val av kontanter som betalningsmedel. 
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ett samband mellan vilken inkomst konsumenter har och vilket betalningsmedel de generellt 
använder. Det kan exempelvis anses vara självklart att en konsument med högre inkomst 

n andra konsumenter likt Gough & 
Sozou påvisar i sin studie. Vi menar dock att dem och de övriga forskarna inom ämnet 
gemensamt påvisar att det finns ett samband mellan konsumenters inkomster och beteende 

är en faktor som ett flertal forskare påvisat inverkar på konsumentbeteendet i valet av 
produkt. Vi anser därför att det är intressant att undersöka om det finns ett liknande samband 

smedel. Vi menar i linje med tidigare forskare att 
inkomst inverkar olika på beslutsfattande beroende på om det rör val av betalningsmedel eller 
produkter. Därtill ser vi ett problem med att direktapplicera teorierna från val av produkt till 

Figur 14 – Inkomst 

 

redogör Yakubu & Alhassan (2007, 
att en högre utbildningsnivå tenderar att öka sannolikheten för 

Sambandet mellan utbildningsnivå och 
Creusen (2010, s.31-32) 

i sin studie genom att konsumenter med låg utbildningsnivå värderar aspekterna funktionalitet 
och hur lätt produkten är att använda högre än övriga. Därtill redovisar Wang et al. (2011, 

nde av kreditkort att ju högre utbildning konsumenter har, 
 visade det sig att 

hade stor inverkan på hur mycket konsumenterna visste om 
rande i studien genomförd av Gough & Sozou 

). Vidare menade författarna att en högutbildad konsument tenderade att 
vara mer aktiv samtidigt som de sparade mer än en lågutbildad konsument.  

är att dem alla i sina respektive studier 
konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan konsumenters utbildningsnivå och deras 
val av produkter och tjänster. Att studierna bland annat är genomförda i Saudiarabien, London 

att så även borde vara fallet i övriga delar av världen. Utifrån 
detta ämnar vi i vår kontext undersöka om utbildningsnivå hos konsumenterna påverkar deras 



 

När vi diskuterar utbildningsnivå i vår kontext syftar vi till
utbildningsnivå i form av grundskola, gymnasium, yrkesgymnasium och universitet inverkar 
på deras val av kontanter som betalningsmedel. Vi finner det intressant att undersöka eftersom 
tidigare studier konstaterat, vilka vi 
konsumentbeteendet rörande val av produkt. Då detta är undersökt i kontexten val av produkt 
menar vi att teorierna ej är direkt applicerbara eftersom det rör sig om två olika val. 
– Utbildningsnivå åskådliggörs de demografiska faktorerna ålder, inkomst och 
utbildningsnivå. 

3.4.4. Kön 
Att konsumenters kön spelar in i konsumentbeteende rörande val av produkter och tjänster 
påvisar Yakubu & Alhassan (2007, s.226
och använder fler kreditkort än män. 
sin studie där det konstateras att konsumentens kön spelar roll i fråga om val av produkter 
utifrån estetiska, symboliska och funktionella aspekterna. I fråga om kön visar studien att 
kvinnor tenderar till att köpa produkter 
också vill köpa funktionella och enkelanvända produkter i större utsträckning. Därtill påvisar 
Funk & Ndubisi (2006, s.46
köpvalet i fråga om bilar. Studien visar att det finns ett samband mellan konsumenters kön 
och deras val av bil i den bemärkelsen att olika kön föredrog bilar med olika färger och 
egenskaper. Däremot påvisar 
pensionssparande att det inte fanns något tydligt samband mellan vilket kön respondenterna 
hade och i vilken utsträckning de pensionssparade.

Vi anser att dessa teorier är relevanta för vår studie eftersom vi finner det intressant att 
undersöka om det finns ett liknande samb
produkt som för val av kontanter betalningsmedel. 
inverkar på konsumenters val av produkt konstaterar samtliga av de forskare vars studier vi 
ovan belyst. Hur kön däremot på
det bristfällig forskning kring varför vi finner det intressant att inkludera den faktorn i vår 
studie. Faktorn är vidare intressant att undersöka eftersom det påvisar om det finns skillnader 
och likheter mellan konsumenternas kön och om det påverkar användandet av kontanter som 
betalningsmedel. Vi anser att teorierna rörande kön inte går att direktapplicera i vår kontext då 
det rör sig om två vitt skilda val. 

När vi diskuterar utbildningsnivå i vår kontext syftar vi till att undersöka om konsumenternas 
utbildningsnivå i form av grundskola, gymnasium, yrkesgymnasium och universitet inverkar 
på deras val av kontanter som betalningsmedel. Vi finner det intressant att undersöka eftersom 
tidigare studier konstaterat, vilka vi ovan belyst mer ingående, att utbildningsnivån påverkar 
konsumentbeteendet rörande val av produkt. Då detta är undersökt i kontexten val av produkt 
menar vi att teorierna ej är direkt applicerbara eftersom det rör sig om två olika val. 

åskådliggörs de demografiska faktorerna ålder, inkomst och 

Figur 15 - Utbildningsnivå 

Att konsumenters kön spelar in i konsumentbeteende rörande val av produkter och tjänster 
lhassan (2007, s.226-228) i sin forskning där det framgår att kvinnor äger 

och använder fler kreditkort än män. Creusen (2010, s.31-32) för ett liknande resonemang i 
sin studie där det konstateras att konsumentens kön spelar roll i fråga om val av produkter 
utifrån estetiska, symboliska och funktionella aspekterna. I fråga om kön visar studien att 
kvinnor tenderar till att köpa produkter med mer estetiskt och symboliskt värde samt att de 
också vill köpa funktionella och enkelanvända produkter i större utsträckning. Därtill påvisar 

, s.46-48) i sin studie hur den demografiska faktorn kön påverkar 
r. Studien visar att det finns ett samband mellan konsumenters kön 

och deras val av bil i den bemärkelsen att olika kön föredrog bilar med olika färger och 
Däremot påvisar Gough & Sozou (2005, s.563–567) i sin studie rörande 

t det inte fanns något tydligt samband mellan vilket kön respondenterna 
hade och i vilken utsträckning de pensionssparade. 

Vi anser att dessa teorier är relevanta för vår studie eftersom vi finner det intressant att 
undersöka om det finns ett liknande samband mellan konsumenters kön rörande val av 
produkt som för val av kontanter betalningsmedel. Att kön är en demografisk faktor vilken 
inverkar på konsumenters val av produkt konstaterar samtliga av de forskare vars studier vi 
ovan belyst. Hur kön däremot påverkar konsumenters val av kontanter betalningsmedel finns 
det bristfällig forskning kring varför vi finner det intressant att inkludera den faktorn i vår 
studie. Faktorn är vidare intressant att undersöka eftersom det påvisar om det finns skillnader 

ikheter mellan konsumenternas kön och om det påverkar användandet av kontanter som 
betalningsmedel. Vi anser att teorierna rörande kön inte går att direktapplicera i vår kontext då 
det rör sig om två vitt skilda val. Sammanfattningsvis är de demografiska
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att undersöka om konsumenternas 
utbildningsnivå i form av grundskola, gymnasium, yrkesgymnasium och universitet inverkar 
på deras val av kontanter som betalningsmedel. Vi finner det intressant att undersöka eftersom 

ovan belyst mer ingående, att utbildningsnivån påverkar 
konsumentbeteendet rörande val av produkt. Då detta är undersökt i kontexten val av produkt 
menar vi att teorierna ej är direkt applicerbara eftersom det rör sig om två olika val. I Figur 15 
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228) i sin forskning där det framgår att kvinnor äger 

för ett liknande resonemang i 
sin studie där det konstateras att konsumentens kön spelar roll i fråga om val av produkter 
utifrån estetiska, symboliska och funktionella aspekterna. I fråga om kön visar studien att 

med mer estetiskt och symboliskt värde samt att de 
också vill köpa funktionella och enkelanvända produkter i större utsträckning. Därtill påvisar 

i sin studie hur den demografiska faktorn kön påverkar 
r. Studien visar att det finns ett samband mellan konsumenters kön 

och deras val av bil i den bemärkelsen att olika kön föredrog bilar med olika färger och 
i sin studie rörande 

t det inte fanns något tydligt samband mellan vilket kön respondenterna 

Vi anser att dessa teorier är relevanta för vår studie eftersom vi finner det intressant att 
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Att kön är en demografisk faktor vilken 
inverkar på konsumenters val av produkt konstaterar samtliga av de forskare vars studier vi 

verkar konsumenters val av kontanter betalningsmedel finns 
det bristfällig forskning kring varför vi finner det intressant att inkludera den faktorn i vår 
studie. Faktorn är vidare intressant att undersöka eftersom det påvisar om det finns skillnader 

ikheter mellan konsumenternas kön och om det påverkar användandet av kontanter som 
betalningsmedel. Vi anser att teorierna rörande kön inte går att direktapplicera i vår kontext då 
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inkludera i vår studie ålder, inkomst, utbildningsnivå och kön
Kön. 

3.5. Sammanfattande modell
Sammanfattningsvis har vi utifrån teorikapitlet konstaterat och mot
externa, demografiska samt övergripande faktorer är intressanta att undersöka i kontexten val 
av kontanter som betalningsmedel. Vår initiala bild av hur sambandet ser ut redovisas bildligt 
i Figur 17 – Sammanfattande modell
förutsättning för de övriga delarna av modellen. Förutsatt att konsumenter, i enlighet med de 
övergripande teorierna, internt planerar sin konsumtion innan eventuell handel äger rum anser 
vi att de interna faktorerna är vitala. Däremot varierar den interna planeringsprocessen sett till 
tid samt till vilken grad de interna faktorerna väger in i konsumenters konsumtionsbeteende. 
Väl ute i butiksmiljön kan konsumenter bli påverkad av den externa miljön, beroe
vilken grad respektive faktor inverkar på dem. Dessutom menar vi att den demografiska 
faktorgruppen med tillhörande faktorer utgör en grund för konsumentbeteende då de är 
faktorer som konsumenter bär med sig medvetet eller omedvetet och som därmed
dem i olika stark utsträckning. Slutligen påverkar dessa faktorer
kontanter som betalningsmedel. Vidare får vår empiriska undersökning förklara hur 
eventuella samband ser ut respektive hur starka dem är vilket kan komma att 
reviderad modell i slutskedet. 

ålder, inkomst, utbildningsnivå och kön. Detta åskådliggör

Figur 16 - Kön 

3.5. Sammanfattande modell 
Sammanfattningsvis har vi utifrån teorikapitlet konstaterat och motiverat att såväl interna, 
externa, demografiska samt övergripande faktorer är intressanta att undersöka i kontexten val 
av kontanter som betalningsmedel. Vår initiala bild av hur sambandet ser ut redovisas bildligt 

Sammanfattande modell nedan där vi tror att de övergripande faktorerna utgör en 
förutsättning för de övriga delarna av modellen. Förutsatt att konsumenter, i enlighet med de 
övergripande teorierna, internt planerar sin konsumtion innan eventuell handel äger rum anser 

a faktorerna är vitala. Däremot varierar den interna planeringsprocessen sett till 
tid samt till vilken grad de interna faktorerna väger in i konsumenters konsumtionsbeteende. 
Väl ute i butiksmiljön kan konsumenter bli påverkad av den externa miljön, beroe
vilken grad respektive faktor inverkar på dem. Dessutom menar vi att den demografiska 
faktorgruppen med tillhörande faktorer utgör en grund för konsumentbeteende då de är 
faktorer som konsumenter bär med sig medvetet eller omedvetet och som därmed
dem i olika stark utsträckning. Slutligen påverkar dessa faktorer konsumenternas val av 
kontanter som betalningsmedel. Vidare får vår empiriska undersökning förklara hur 
eventuella samband ser ut respektive hur starka dem är vilket kan komma att 
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åskådliggörs i Figur 16 – 

 

iverat att såväl interna, 
externa, demografiska samt övergripande faktorer är intressanta att undersöka i kontexten val 
av kontanter som betalningsmedel. Vår initiala bild av hur sambandet ser ut redovisas bildligt 

där vi tror att de övergripande faktorerna utgör en 
förutsättning för de övriga delarna av modellen. Förutsatt att konsumenter, i enlighet med de 
övergripande teorierna, internt planerar sin konsumtion innan eventuell handel äger rum anser 

a faktorerna är vitala. Däremot varierar den interna planeringsprocessen sett till 
tid samt till vilken grad de interna faktorerna väger in i konsumenters konsumtionsbeteende. 
Väl ute i butiksmiljön kan konsumenter bli påverkad av den externa miljön, beroende till 
vilken grad respektive faktor inverkar på dem. Dessutom menar vi att den demografiska 
faktorgruppen med tillhörande faktorer utgör en grund för konsumentbeteende då de är 
faktorer som konsumenter bär med sig medvetet eller omedvetet och som därmed påverkar 

konsumenternas val av 
kontanter som betalningsmedel. Vidare får vår empiriska undersökning förklara hur 
eventuella samband ser ut respektive hur starka dem är vilket kan komma att leda till en 



 

 

  

Figur 17 - Sammanfattande modell 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel redogör och motiverar vi vårt urval, val av plats, enkätkonstruktion, mätmetod, 
samt analyserar vårt bortfall.  

4.1. Urval & Val av plats 
Den population vi valde att utföra vår empiriska studie på är staden Umeå. Till Umeå räknar 
vi de personer som vid undersökningstillfällena befinner sig vid de platser där vi står. Denna 
population valde vi eftersom vi båda är bosatta i Umeå men även eftersom det är en stor stad, 
vilket ger oss fler potentiella respondenter. Sedermera valde vi att utan någon tydlig indelning 
och klassificering be förbipasserande om de var villiga att delta i vår enkätundersökning. 
Detta ökar trovärdigheten för vår studie eftersom det innebär att vi är objektiva ur den 
bemärkelsen att vi enbart styr vilka som besvarar enkäten och inte vilka som besöker 
respektive handelsområde och centrum. Anledningen till detta var dels att vi stod lokaliserade 
i centrala Umeå där vi inte skulle hinna be samtliga förbipasserande att delta. Hur detta kan 
påverka vårt resultat belyser vi i slutet på kapitlet. Ytterligare skäl till att vi tillämpar vår 
studie i Umeå är det faktum att vi skriver på uppdrag från Samverkansgruppen för ett tryggare 
Umeå vilka hade regionen Umeå som intresseområde. Även att vi inte har för syfte att 
generalisera vårt resultat då vi ämnar undersöka varför konsumenter i Umeå använder 
kontanter som betalningsmedel. Vidare skäl är att vi via denna studie vill återge en 
fingervisning kring varför konsumenter i Umeå väljer att använda kontanter som 
betalningsmedel samt för att utgöra en grund för framtida forskning. I vår undersökning 
inkluderades 194 respondenter och en statistisk tumregel säger att forskare ska ha fem stycken 
respondenter per frågeställning (Hair et al., 1995, s.98) vilket för vår studie innebär 205 
respondenter. Denna tumregel anser vi vara uppfylld vi endast saknar 11 respondenter för att 
uppfylla tumregeln.  

Efter att ha stått placerade i centrala Umeå under 11-13/5 2011 mellan klockan 10.00–18.00 
konstaterade vi svårigheten i att få respondenter till vår undersökning varför vi valde att ta 
kontakt med företag från Umeå, Örnsköldsvik och Storuman för att mer effektivt få in 
respondenter till vår undersökning. Under dessa dagar fick vi in 72 besvarade enkäter. 
Företagen vi tog kontakt med var Skellefteå Kraft AB i Storuman, Heja Kommunikationsbyrå 
i AB, Hägglunds BAE Systems samt Kontorsvaruhuset Sverige AB. Dessa företag valde vi 
eftersom vi hade personliga kontakter inom företagen vilket gjorde det lättare för oss att få 
utföra undersökningen där. Vidare har vårt val av att inkludera företag från andra städer än 
Umeå gjort att vi fått ett övertäckningsfel i studien. Ett övertäckningsfel menar Bryman 
(2008, s.170-171) inträffar när respondenter utanför målpopulationen blir inkluderade i en 
undersökning. Detta fel skapar ett problem med applicerbarheten på målpopulationen 
(Bryman 2008, s.188). I vår studie innebär detta att det finns en tveksamhet i om våra resultat 
kan appliceras på konsumenter i Umeå. Även om företagen delvis inte är lokaliserade i Umeå 
uppskattar vi att personernas åsikter inte särskiljer sig markant mellan dem som är bosatta i 
Umeå, Örnsköldsvik och Storuman. Dessutom innebär detta att vi får en relativt god spridning 
i ålder sinsemellan respondenterna eftersom de anställda på respektive arbetsplats har 
varierade åldrar. Däremot innebär valet att be anställda på dessa företag att personer i åldrarna 
13-19 och 67 eller mer är underrepresenterade sett till antalet och detta menar vi beror på att 
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representanter från de åldersgrupperna sällan arbetar i dagsläget. Med hjälp av dessa företag 
fick vi in 122 besvarade enkäter vilket sammantaget innebär 194 besvarade enkäter.  

För att i en kvantitativ forskningsmetod undersöka ett fenomen gentemot en population krävs 
generellt att författarna skapar ett urval vilket skall representera den totala populationen. Detta 
för att det är såväl komplext som tidskrävande att få samtliga i en population att besvara en 
enkät. (Bryman & Bell, 2002, s.100) Denna studie genomfördes utifrån ett icke-
sannolikhetsurval och mer specifikt ett bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet av 
respondenter görs från forskarnas sida. Det innebär i sin tur att vissa i populationen har större 
chans än andra att kunna delta i undersökningen. Bekvämlighetsurval innebär vidare att 
respondenterna består av de personer som var tillgängliga för forskarna vid 
undersökningstillfället. Denna typ av urval används generellt i syfte att genomföra en 
primäranalys kring ett visst fenomen för att sedermera kunna utgöra en grund för framtida 
forskning. Forskning som genomförs med bekvämlighetsurval är därför omöjliga att 
generalisera då vi aldrig vet för vilken population urvalet är representativt för. (Bryman & 
Bell, 2002.114) 

4.2 Bortfallsanalys 
Under den period då vi samlade in data vid Umeå centrum uppskattar vi att var 20:e person 
som vi tillfrågade valde att svara på enkäten. Detta tror vi dels beror på enkätens omfattning, 
då den bestod av 41 frågor (mer om enkäten i Kapitel 4.3) och tog kring fem minuter att 
besvara. Vi tror även att detta kan beror på att de flest jobbar eller har något ärende att utföra 
och har därför inte tid att delta i vår studie. Vidare samlade vi även in data från företag 
eftersom vi hade svårigheter att hitta villiga respondenter i Umeå centrum. Vi uppskattar att 
var 5:e anställd på företagen deltog i studien och vi tror några anledningar till att de inte kan 
vara att de inte hade tid eller befann sig på annan plats. 

Vi tror inte att bortfallet påverkat resultatet i stort, dock tror vi som tidigare nämnt att vårt 
användande av företag resulterat i vår låga svarsfrekvens hos personer i åldrarna 13-18 och 67 
eller mer. Det ska även tilläggas att om vi hade haft en bättre svarsfrekvens i Umeå centrum 
hade vi inte behövt vända oss till företag. Vidare hade vi även ett bortfall i form av två 
respondenter som inte svarat en fråga. Detta bortfall anser vi vara väldigt lågt och därför har 
vi valt att inte göra någon djupare analys av det bortfallet. 

4.3. Enkätkonstruktion 
Vad gäller vår enkätundersökning (Appendix 1 – Marknadsundersökning) ansåg vi det 
lämpligt att dela in den likt vårt teorikapitel med interna, externa och demografiska 
aspekterna. Detta för att underlätta för de svarande, då denna indelning inte hoppar mellan 
frågor rörande olika faktorer.  Vi använde oss även av omvända frågeställningar för att 
säkerställa att respondenterna läst och funderat innan de svarat och med en omvänd fråga 
menar vi en fråga där svarsalternativet 1 är positivt gentemot betalningsmedlet kontanter till 
skillnad från det normala positiva svarsalternativet 7. Vidare innebär det att vi enkätens första 
del ställde frågor som rörde teoriområdena självkontroll, erfarenhet, förväntningar, 
familjekultur, attityd, vana, omgivning, produktinformation, tillgänglighet och andra 
konsumenters påverkan. Demografiska aspekterna kön, utbildning, inkomst och ålder 
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berördes i enkätens senare del i syfte att den typen av frågor generellt är enklare att besvara 
och därmed underlättar det för respondenten att färdigställa sitt deltagande.  

Skälet till att våra frågor behandlat interna, externa och demografiska variabler är att vi utifrån 
tidigare forskning bildat oss en uppfattning kring vad vi tror påverkar konsumenter till att 
betala med kontanter. Forskare har tidigare undersökt hur och i så fall till vilken grad dessa 
aspekter inverkar på konsumentbeteende och val av produkt. Forskarna Rose & Samouel 
(1984, s. 418), Furse et. al (1984, s.428–429), Gough & Sozou (2005, s.560) med flera har 
utfört sina respektive studier genom en enkätundersökning dels genom att empiriskt möta 
respondenterna men även online via utskick per mejl. Att ett flertal av de forskare vilka 
undersökt hur dessa faktorer korrelerar med konsumentbeteende använt sig av 
enkätundersökningar anser vi vara indikation för att det är lämpligt och möjligt att använda 
samma forskningsmetod även i vår forskning. Ytterligare skäl till att testa dessa faktorer är för 
att vi i enlighet med vårt syfte att undersöka vilka interna, externa och demografiska faktorer 
som påverkar konsumenters beslut att använda kontanter som betalningsmedel. Dessutom 
ämnar vi i enlighet med vårt praktiska syfte att bidra med information till Samverkansgruppen 
för ett tryggare Umeå gällande varför konsumenter i Umeå använder kontanter som 
betalningsmedel. Informationen kommer vi att erhålla genom respondenternas svar rörande de 
olika faktorerna. 

Vi valde att använda oss av en hybrid-ordinal intervallskala med svarsalternativen 1-7 för 
majoriteten av frågorna, där ett betyder instämmer inte eller håller ej med och där sju står för 
håller med eller instämmer. Vi använde en hybrid-ordinal intervallskala eftersom vi 
ursprungligen ville använda oss av en ordinal för att undersöka skillnader mellan storleken på 
svarsalternativen hos respondenterna. Dock kan vi inte definitivt bestämma att avstånden 
mellan svarsalternativen 1 och 2 är lika stort som avståndet mellan svaren 2 och 3.  Därför har 
vi valt att använda en hybrid-ordinal inervallskala på majoriteten av frågorna, då den skalan 
löser problemet (Shiu, Hair, Bush & Ortinau, 2009, s.424). Vi valde en sjugradig skala dels 
för att fler svarsalternativ innebär att respondenten får större möjlighet att välja ett från deras 
perspektiv, lämpligt svar. Valet grundar sig även i att tidigare forskare som mätt 
konsumentbeteende via en kvantitativ forskningsmetod använt sig av en sjugradig skala. 
Bland andra Guido et al. (2007, s.372-373), Kim & Chung (2011, s.43) och Punj (1987, s. 74-
75) använde i sina respektive enkätstudier en sjupunktsskala. Ni kommer senare i kapitlet se 
att vi har använt oss av marketingscales.com till skapandet av frågor rörande vissa faktorer 
och till dessa frågor har också en sjugradig skala använts (Marketing scales nr 1, 2011, 
Marketings scales nr 2, 2011).  

När vi mäter faktorn attityd (fråga 18-23) har vi valt att använda oss av en semantisk 
differentialskala, vilken används för att ta reda på respondentens tankar och känslor rörande 
ett objekt (Shiu et. al., 2009, s.423-424). Genom att använda en semantisk differentialskala får 
vi även ut samma mängd information på färre antal frågor relativt sett till om vi skulle använt 
en sjugradig skala. Vidare har vi på fråga 28-31 och 40-41 använt oss av en nominalskala där 
svaren endast är beskrivande och där vi som forskare inte kan säga att svar A är större/bättre 
än svar B (Shiu et. al., 2009, s.391). Fortsättningsvis har vi använt oss av en true class 
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intervallskala till fråga 38 och 39 eftersom vi i detta fall vill kunna absolut säga vad avståndet 
mellan svaren är (Shiu et. al., 2009, s.393). 

Vidare har vi valt att använda oss av ordvalen ”håller med/instämmer” och ”håller inte 
med/instämmer inte” som respektive motsvarighet för siffran ett respektive sju. Detta dels för 
att vi anser det vara allmänt vedertagna termer eftersom de använts av tidigare forskning fast 
då i de engelskabenämningarna ”disagree” och ”agree”. Bland andra Jansson (2011, s.54) och 
Poon (2007, s.61)använder sig av dessa benämningar när de utför sina respektive 
enkätundersökningar rörande konsumentbeteende. De ordval som forskare väljer att använda 
varierar mycket dock mellan olika studier vilket gör det svårt att avgöra vilka som är lämpliga 
i vår studie. 

Syftet med respektive faktor som finns med i vårt frågeformulär grundar sig dels i att vi 
ämnar undersöka om det finns samband mellan respektive faktor och konsumentbeteende men 
även för att kunna delge Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå information beträffande 
varför konsumenter i Umeå använder sig av kontanter som betalningsmedel. 

Vi hade som utgångspunkt att ha minst tre frågor per intern, extern och demografisk faktor för 
att öka trovärdigheten med studien samt sannolikheten för att vi mäter vad vi ämnar mäta med 
frågorna till faktorn. Dock insåg vi snabbt efter att ha undersökt tidigare forskning rörande 
faktorerna att vissa behövde fler än tre frågor för att kunna mätas, dock skulle det göra 
enkäten för lång. Därför minskade vi antalet frågor till två rörande faktorerna självkontroll, 
familjekultur och andra konsumenters påverkan. Samtidigt har vi fler än tre frågor rörande 
faktorerna vana, attityd och produktkunskap, då vi ansåg att den information vi ville samla in 
var för komplex för att kunna besvaras med två till tre frågor. Skälet till att försökt hålla nere 
antalet frågor per faktor är att vi ville undvika att använda oss av en allt för omfattande enkät 
då vi menar att sannolikheten för att respondenterna vill delta i vår undersökning ökar om 
deltagandet är snabbt och effektivt. Dessutom har vi valt att till majoriteten av faktorer 
inkludera en omvänd fråga för att via dem kontrollera att respondenterna läst och förstått 
respektive fråga. För att öka den generella tillförlitligheten för vår studie valde vi dels att testa 
vår enkätstudie på ett tiotal respondenter innan huvudstudien utfördes. Vi har även diskuterat 
respektive frågeställnings lämplighet i förhållande till vår kontext tillsammans med en erfaren 
forskare inom kvantitativa studier (V. Vanyushyn. personlig kommunikation, 30 mars, 2011). 

Trots att vi både testat enkäten på 10 testrespondenter och att vi försökt grunda frågorna i 
teori så långt det varit möjligt bör det tilläggas att de faktorer som vi försöker mäta är 
komplexa begrepp och de teorier som vi har använt oss av är i regel oprövade i kontexten val 
av kontanter betalningsmedel. Detta gör att vi behöver en stor enkät för att kunna svara på vår 
problemformulering och vårt syfte samtidigt som en stor enkät blir problematisk, då den kan 
avskräcka många till att svara. 

4.3.1. Beroende variabel 
Fråga nummer ett i enkäten (Appendix 1 – Marknadsundersökning) har vi valt att inkludera 
som en övergripande fråga som svarar på i hur stor utsträckning som de svarande använder 
sig utav kontanter som betalningsmedel. Detta för vi senare i vår analys kan använda denna 
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fråga tillsammans med andra frågor rörande faktorerna för att se samband mellan användande 
och specifika faktorer. 

4.3.2. Interna faktorer 

4.3.2.1. Självkontroll 
Syftet med att vi inkluderar frågor rörande konsumenternas självkontroll baseras på forskarna 
Wang et al. (2011, s.191–192) och McGuire (1976, s.315-316), anser att graden av 
självkontroll inverkar på konsumentbeteendet. Att det i studien gjord av Wang et al. (2011, 
s.183) användes en enkätundersökning anser vi motivera vårt val att via en enkätundersökning 
studera om det finns ett samband mellan en konsuments grad av självkontroll och deras val av 
kontanter som betalningsmedel. För att öka kvaliteten och reliabiliteten på frågorna har vi 
utgått ifrån hemsida (Marketingscales nr. 1, 2011)då frågor hämtade därifrån indikerar på en 
hög reliabilitet. 

Frågorna nummer två och tre (Appendix 1 – Marknadsundersökning) har vi med utgångspunkt 
från hemsidan Marketingscales.com (Marketing scales nr. 1, 2011) författat, då det innebär att 
frågorna är tidigare använda i syfte att mäta hur graden av självkontroll korrelerar med 
konsumentbeteende i förhållande till val av produkt. Frågorna är framtagna för att mäta om 
och i så fall till vilken grad självkontroll inverkar på valet av kontanter som betalningsmedel 
konsumenter använder. I detta avsnitt är fråga tre en omvänd fråga. 

4.3.2.2. Erfarenhet 
Den interna faktorn erfarenhet är med i vår enkätstudie eftersom vi tror att den kan påverka 
konsumenters val att betala med kontanter. Denna koppling gör vi då Huang & Hutchinson 
(2010, s.193) och Punj (1987, s.72) påvisat att det finns ett samband mellan erfarenhet och 
konsumentbeteende kopplat till val av produkt. Huang & Hutchinson (2010, s.191) har utifrån 
tidigare forskning dragit egna slutsatser och därför inte genomfört någon empirisk 
undersökning. Däremot har Punj (1987, s.73) valt att använda sig av en enkätundersökning för 
sin forskning och det är en anledning till vi också valt att applicera samma forskningsmetod 
till vår kontext. 

Frågorna med nummer fyra, fem och sex (Appendix 1 – Marknadsundersökning) behandlar 
den interna faktorn erfarenhet och är baserade på frågor från hemsidan marketing scales 
(Marketing scales nr 2, 2011) vilka använda till att mäta erfarenhet i förhållande till 
konsumentbeteende och val av produkt. Rörande denna faktor är fråga fem en omvänd fråga. 

Vidare ämnar vi använda svaren på dessa frågor till att analysera om det finns samband 
mellan konsumenternas erfarenheter av att använda kontanter som betalningsmedel och fråga 
1. Exempelvis skulle det kunna tänkas att personer med positiva erfarenheter av att betala 
med kontanter och använder dem i högre utsträckning än andra konsumenter.  

4.3.2.3. Förväntningar 
Frågorna vilka rör den interna faktorn förväntningar är inkluderade i vår enkätundersökning 
eftersom vi tillsammans med Kim & Chung (2011, s.44) och Hong (2010, s.309) som har 
forskat kring ämnet tidigare, anser att det finns ett samband mellan konsumentbeteende och 
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vilka förväntningar konsumenterna har till produkter och/eller tjänster. Att det finns ett sådant 
samband gör att vi anser det vara intressant att undersöka om ett liknande samband finns 
mellan konsumentbeteende och valet att använda kontanter som betalningsmedel. Såväl Kim 
& Chung (2011, s.43) som Hong (2010, s.303-304) använde sig av enkätundersökningar när 
de genomförde sina respektive studier. Detta faktum utgör enligt oss tillräckliga motiv till att 
vi också använder oss av en enkätstudie för att undersöka eventuellt samband mellan 
konsumentbeteende och den interna faktorn förväntningar. 

Fråga nummer sju (Appendix 1 – Marknadsundersökning) är en omvänd fråga vars syfte är att 
dels kontrollera att respondenterna tänkt igenom sina svar men även för att undersöka om 
konsumentens förväntningar kring en butiks möjlighet att ta emot kontanter som 
betalningsmedel överensstämmer med verkligheten.  

För att undersöka om det finns ett samband mellan konsumenters förväntningar rörande 
möjligheten att använda det planerade betalningsmedlet eller ej valde vi att inkludera fråga 
nummer åtta (Appendix 1 – Marknadsundersökning) i vår enkätundersökning. Om 
konsumenten väljer att hålla med innebär det att konsumentens förväntade och planerade 
betalningsmedel inte kan användas vilket innebär att en konsuments förväntningar på butiken 
påverkar vilket betalningsmedel de planerar att använda. Fråga nummer nio (Appendix 1 – 
Marknadsundersökning) är ytterligare en fråga för att kontrollera huruvida det finns ett 
samband mellan förväntningar på butiken och vilket betalningsmedel konsumenten använder. 
Denna fråga har vi skrivit själva, då vi inte hittade lämpliga frågor rörande förväntningar som 
gick att överföra till vår kontext val av kontanter som betalningsmedel. 

4.3.2.4. Familjekultur 
Vi valde att inkludera familjekultur som en intern faktor eftersom vi menar att det inverkar på 
konsumentbeteendet i förhållande till val av kontanter som betalningsmedel. Detta då 
författarna Moschis (1985, s.910) och Waldkrich (2004, s.376) i sina respektive studier 
påvisar ett det finns samband mellan konsumentbeteende och val av produkt. Moschis (1985, 
s.898) utförde inte någon studie utan tittat på tidigare forskning när han kommit fram hans 
resultat. Däremot använde sig Waldkrich (2004 S.359-363) av en enkätundersökning i sin 
forskning vilket enligt oss innebär att det är en lämplig forskningsmetod att använda i vår 
kontext. 

Frågorna 10 och 11 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) behandlar hur den interna faktorn 
familjekultur inverkar på konsumenters val av kontanter betalningsmedel. Frågorna är 
författade på egen hand då vi inte funnit tidigare frågor som behandlar hur familjekulturen 
inverkar på konsumentbeteendet. Däremot har vi, som tidigare nämnt, både testat frågorna på 
respondenter innan studien genomfördes och diskuterat frågornas lämplighet tillsammans med 
Vladimir Vanyushyn vilken är erfaren forskare inom ämnet för att öka trovärdigheten. I detta 
avsnitt är fråga nummer 11 en omvänd fråga. 

4.3.2.5. Vana 
Vi avsåg att undersöka om och i så fall till vilken grad den interna faktorn vana inverkar på 
konsumenters val att använda kontanter som betalningsmedel. Detta då författarna Aarts et al. 
(1998, s.1355) och Jeuland (1979, s.672-680) kommit fram till att det finns ett samband 
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mellan vana och konsumentbeteende sett till val av produkter varför vi fann det intressant att 
testa om så är fallet även i vår kontext. Tidigare studier, gjorda av bland annat Aarts et al. 
(1998, s.1355) och Jeuland (1979, s.672-680) utfördes genom att författarna tagit del av annan 
forskning inom ämnet och dragit egna slutsatser kring hur relationen mellan vana och 
konsumentbeteende ser ut. Däremot valde vi att mäta denna faktor med en kvantitativ studie, 
då vi undersöker vilka faktorer som påverkar konsumenters val av kontanter som 
betalningsmedel. 

För att mäta hur den interna faktorn vana inverkar på konsumentbeteendet och närmare 
bestämt konsumenternas val att använda kontanter som betalningsmedel har vi författat 
frågorna 12 och (Appendix 1 – Marknadsundersökning) i vår enkätundersökning. Vidare är 
frågorna med nummer 13-16 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) med för att kunna återge 
om storleken på beloppet konsumenterna handlar för inverkar på deras val av kontanter som 
betalningsmedel. Samtidigt tror vi även att frågorna 13-16 kan återspegla vanor i att 
konsumenter alltid eller oftast använder kontanter över eller under ett visst belopp. Frågorna 
nummer 12 och 14Appendix 1 - Marknadsundersökning är omvända frågor. Som tidigare 
nämnt har vi författat alla frågor under detta avsnitt själva och anledningen till detta är att när 
vi undersökt på frågor som tidigare forskare ställt angående vana har de inte varit möjliga att 
anpassa dem till vår kontext. 

4.3.2.6. Attityd 
Anledningen till att vi inkluderade frågor rörande den interna faktorn attityd i vår 
enkätundersökning är det faktum att forskare kommit fram till att det finns ett samband 
mellan konsumenters attityder till produkter/tjänster och deras konsumentbeteende. Bland 
andra McGuire (1976, s.315–316), Wang et al. (2011, s.191–192) och Rose & Samouel 
(2009, s.171–173) påvisar i sina respektive studier att det finns ett sådant samband. På grund 
av detta ansåg vi det intressant att undersöka om det finns ett liknande samband mellan 
konsumenters val att använda kontanter som betalningsmedel och deras attityder. Tidigare har 
såväl Wang et al. (2011, s.183) samt Rose & Samouel (2009, s.178-179) använt sig av 
enkätundersökningar för att undersöka eventuella samband vilket indikerar att vårt val att 
också använda enkätundersökning som underlag är rimligt då dem båda fått fram sannolika 
resultat i sina respektive studier. 

För att få fram ett resultat kring eventuellt samband mellan konsumenters attityd till kontanter 
som betalningsmedel och konsumentbeteende valde vi att applicera tidigare använda frågor i 
vår enkät. Skälet till detta är att vi anser att attityder hos en konsument är komplext att mäta 
och därför har vi utgått ifrån hemsidan Marketing scales (Marketing scales nr. 3, 2011) och de 
frågor de tidigare använt för att mäta konsumenternas attityder till produkter och tjänster. Vi 
valde att inte inkludera alla de frågor som Marketing scales (Marketing scales nr. 3, 2011) 
haft med rörande attityder då några av frågorna inte var möjliga att applicera till vår kontext 
då svaren på frågorna enligt vår åsikt var alltför självklara. Således valde vi att inkludera de 
frågor vilka vi ansåg vara applicerbara och användbara till vår kontext. Samtidigt valde vi att 
använda oss av en annan skala än Marketing scales (nr. 3, 2011), då en semantisk 
differentialskala är bättre för att fånga respondenternas tankar och känslor då det därigenom 
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blir enklare att se tydliga tendenser i konsumentbeteendet(Shiu et. al., 2009, s.423-424) 
rörande kontanter samt att storleken på enkäten minskar. 

Vidare är frågorna med nummer 18-23 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) inkludera i vår 
enkätundersökning för att mäta korrelationen kring konsumenternas attityder i förhållande till 
betalningsmedlet kontanter. Då vi anser att det är komplext att mäta konsumenternas attityder 
har vi valt att författa frågorna med utgångspunkt från hemsidan Marketing Scales (Marketing 
scales nr. 3, 2011). Att vi för att mäta denna faktor använder oss av sex stycken frågor 
grundar sig således i att vi anser att det är en komplex faktor att undersöka. Vidare är frågan 
20 i detta avsnitt en omvänd fråga. 

4.3.3. Externa faktorer 

4.3.3.1. Andra konsumenters påverkan 
Anledningarna till att vi valde att ställa frågor rörande hur andra konsumenter inverkar på 
konsumenters beslut var dels att vi, tillsammans med Witt & Bruce (1972, s. 442), anser att 
det påverkar konsumentbeteendet. Witt & Bruce valde att undersöka fenomenet via 
djupintervjuer medan McGuire (1976, s. 304) använde sig av tidigare vetenskapliga artiklar 
för att dra slutsatser. Att ingen av dessa forskare valt att undersöka fenomenet via en 
enkätstudie utgav inget hinder för vår studie då deras studier påvisar att det finns en 
korrelation mellan andra konsumenters påverkan och konsumentbeteende. Därför ansåg vi att 
det fortfarande fanns motiv till att undersöka detta via en enkätundersökning för att 
kontrollera om deras teorier om konsumentbeteende är applicerbara i vår kontext. 

Vi har valt att inkludera två stycken frågor med nummer 24 och 25 (Appendix 1 – 
Marknadsundersökning) för att undersöka om och i så fall till vilken grad andra konsumenter 
påverkar valet av kontanter betalningsmedel. Då vi inte hittat tidigare studier med lämpliga 
frågor rörande hur andra konsumenter påverkar valet av betalningsmedel valde vi att författa 
egna med stöd från Vladimir Vanyushyn (personlig kommunikation, 30 mars, 2011)vilken är 
erfaren inom området marknadsundersökningar. Att vi dessutom valde att testa frågorna innan 
huvudstudien genomfördes ökar enligt oss sannolikheten för att frågorna mätte vad de var 
ämnade att mäta. I denna del har vi fråga nummer 25 som en omvänd fråga. 

4.2.3.2. Produktinformation 
Frågor som rör produktinformation valde vi att inkludera i vår enkätundersökning då vi ansåg 
att den faktorn spelar in på konsumenters val att betala med kontanter på liknande sätt som 
Furse, Punj& Stewart (1984, s.428–429) samt Rose & Samouel (2009, s.171–173) påvisar i 
deras respektive undersökning. Det faktum att Furse et al. (1984, s. 418) och Rose & Samouel 
(2009, s.178-179) valde att genomföra en enkätundersökning för att undersöka samband var 
en indikation på att det var lämpligt att använda oss av en enkätundersökning även i vår 
studie. 

Den externa faktorn produktinformation behandlas via frågorna med nummer 26-31 
(Appendix 1 – Marknadsundersökning) i vår enkät. Syftet med respektive fråga är att 
kontrollera om konsumenternas kunskap kring vilka konsekvenser handel med kontanter som 
betalningsmedel innebär. Med utgångspunkt från det ämnar vi undersöka om det finns något 
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samband mellan produktinformation och användandet av kontanter som betalningsmedel. I 
denna del är fråga 27 en omvänd fråga. Vidare har vi valt att använda inte bara en hybrid-
ordinal intervallskala utan vi har även valt att inkludera en nominalskala till frågorna 28-31 
för att ta reda på den faktiska kunskapen hos respondenterna.  

4.3.3.3. Omgivning 
I vår enkätundersökning valde vi att inkludera den externa faktorn omgivningens påverkan 
efter att andra forskare likt Guido et al. (2007, s.366-367) och El Sayed et. Al (2003, s.20-21) 
visat att det finns ett samband mellan omgivningens påverkan och konsumentbeteende. 
Ytterligare skäl till att omgivningens påverkan fanns med i vår enkätundersökning är att vi har 
egna erfarenheter av att omgivningen kan påverka konsumentbeteendet. Guido et al. (2007, 
s.372-373) och El Sayed et. Al (2003, s.14) använde sig av en enkätundersökning i sin 
forskningsmetod vilket indikerar att den forskningsmetoden är lämplig i fråga om hur 
omgivningen påverkar valet att använda kontanter. 

Frågorna med nummer 32-34 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) som rör omgivningens 
påverkan finns med i syfte att undersöka om och i så fall till vilken grad miljön i butiken 
påverkar valet av kontanter som betalningsmedel. De är egenförfattade då frågor som 
behandlat ämnet tidigare var komplexa och gick därför inte att applicera till vår kontext. Fråga 
nummer 34 är en omvänd fråga i denna del. 

4.3.3.4. Tillgänglighet 
Den externa faktorn tillgänglighet är med i vår enkätundersökning i syfte att kontrollera hur 
tillgången på kontanta betalningsmedel inverkar på konsumenters vilja att använda det som 
betalningsmedel. Rose & Samouel (2009, s.176) och Poon (2007, s.63)har tidigare forskat 
kring sambandet mellan konsumentbeteende och tillgänglighet i fråga om produkter och 
tjänster. På grund av detta valde vi att undersöka om det finns ett liknande samband mellan 
den externa faktorn tillgänglighet och konsumenternas val att använda kontanter som 
betalningsmedel. Att Rose & Samouel (2009, s.178-179) och Poon (2007, s.63)valt att 
undersöka sambandet via en enkätundersökning menar vi utgör tillräckliga motiv till att det är 
lämpligt att använda en enkätundersökning även i vår studie. 

Frågorna med nummer 35-37 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) behandlar den externa 
faktorn tillgänglighet och anledningen till att de finns med är för att vi ämnar undersöka om 
och i så fall till vilken grad tillgängligheten av kontanter påverkar konsumenternas val att 
använda kontanter som betalningsmedel. Noterbart är även att dessa frågor är framtagna med 
utgångspunkt Marketing scales (Marketing scales nr.4, 2011) för att öka trovärdigheten. 
Vidare har vi i detta avsnitt har vi valt att inte ha någon omvänd fråga. 

4.3.4. Demografiska faktorer 

4.3.4.1. Ålder 
Genom att undersöka de svarandes ålder, fråga 38 (Appendix 1 – Marknadsundersökning), 
avser vi analysera om det finns något samband mellan kontantanvändande och ålder hos 
konsumenten. Vi har som tidigare nämnt (se kapitel 4.1) valt att använda oss av en true class 
intervallskala till denna fråga för att underlätta för svarande då, de här som på tidigare frågor 
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bara behöver kryssa eller ringa in ett alternativ. De intervall vi har använt oss av är 13-18, 19-
29, 30-49, 50-67 och 67 eller mer. Intervallet 13-18 har vi valt att klassificera som ungdom. 
Vi har satt den lägsta åldern som 13 år, då konsumenter minst måste vara 13 år för att kunna 
skaffa ett betalkort (Holm, 2008). Intervallet 19-29 ser vi som unga vuxna och vi tror att det 
finns likheter hos svarande inom detta intervall. Vidare ser vi intervallet 30-49 som 
medelålders konsumenter och även detta intervall har vi valt eftersom vi tror att det finns 
likheter i konsumtionsvanor. 

Intervallet 50-67 klassificerar vi som äldre vuxna och vi har valt den övre gränsen som 67 år, 
då det är till denna ålder som arbetstagare har rätt att arbeta till (Arbetsgivarverket, 2002). Det 
sista intervallet är 67 år eller mer och vi ser detta intervall som pensionärer. Vi valde detta 
intervall, då vi anser att gruppen pensionärer har liknande konsumtionsvaror. Liknande 
intervall har används i tidigare forskning inom området (Yakubu & Alhassan, 2007, s.225, 
Gough & Souzo, 2005, s.561, Wang, 2011, s.184), dock har ingen haft ett intervall för över 67 
år. Vi ser ändå detta intervall som relevant, för att undersöka om pensionärer skiljer sig från 
andra åldersgrupper i samhället. De benämningar som vi gjort rörande intervallen kommer 
inte respondenterna ta del av i enkäten. 

4.3.4.2. Inkomst 
Genom att fråga de svarande om bruttomånadsinkomst, fråga 39 (Appendix 1 – 
Marknadsundersökning), ämnar vi undersöka samband mellan den variabeln och användande 
av kontanter som betalningsmedel. Vi har som tidigare nämnt använt oss av en true class 
intervallskala och intervallen är 0-20 000, 20 000-35 000, 35 000 eller mer. Intervallet 0-20 
000 klassar vi som låginkomsttagare och vi har valt detta intervall därför att vi anser att 
köpvanor hos denna grupp är likartade. Vidare har vi klassad intervallen 20 000-35 000 som 
medelinkomsttagare och intervallet 35 000 eller mer som höginkomsttagare. Vi har valt dessa 
två intervall av samma anledning som det första intervallet, att vi anser att köpvanorna inom 
dessa segment är likartade. Anledningen till att vi har skapat egna intervall är att det inte går 
att applicera intervall från tidigare studier gjorda utomlands, då det i regel finns stora 
skillnader i inkomst mellan länder. Vidare kommer våra klassificeringar av intervallen inte 
vara med i enkäten. 

4.3.4.3. Utbildningsnivå 
Vi har valt att fråga de svarande om deras utbildningsnivå, fråga 40 (Appendix 1 – 
Marknadsundersökning), för att undersöka om det finns samband mellan denna faktor samt 
användande av kontanter som betalningsmedel. För att underlätta för de svarande har vi som 
tidigare nämnt (se kapitel 4.1) valt att använda oss av en nominalskala och de alternativ som 
svarande har är Grundskola, Gymnasium, Yrkesutbildning och Universitet. Vi ser de svarande 
som valt alternativet Grundskola som lågutbildade, de svarande som valt Gymnasium och 
Yrkesutbildning som medelutbildade och de som valt Universitet som högutbildade. 
Samtidigt har tidigare forskning (Yakubu & Alhassan, 2007, s.225, Gough & Souzo, 2005, 
s.561, Wang, 2011, s.184) visat att alternativen för utbildning är anpassade efter landet som 
studien utförs i. Detta är en starkt bidragande faktor till att vi valt att välja egna alternativ och 
dessa alternativ har vi valt för vi anser att de täcker in majoriteten av det svenska 
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utbildningssystemet. Även i detta avsnitt kommer vår benämning av intervallen inte visas för 
respondenterna. 

4.3.4.4. Kön 
Vi ämnar med fråga 41 (Appendix 1 – Marknadsundersökning) att analysera om det finns 
samband mellan kontantanvändande och kön, vilket är anledningen till att vi frågar om detta i 
undersökningen. Som tidigare nämnt har vi använt en nominalskala och alternativen som de 
svarande har att välja är man eller kvinna. Vi anser att dessa två alternativ inkluderar alla 
möjliga svarsalternativ. Detta styrks även av tidigare forskning (Yakubu & Alhassan, 2007, 
s.225, Gough & Souzo, 2005, s.561, Wang, 2011, s.184) som också använt dessa två 
alternativ. 

4.4. Primärdata 
I denna uppsats är primärdata de enkäter vi lämnade ut till respondenterna i Umeå. Primärdata 
är information som forskare fått fram direkt, via observationer, undersökningar eller olika 
experiment.(Lundahl & Skärvad, 1999, s.52) 

4.5. Hur mäter vi? 
För att göra våra forskningsfrågor mätbara använder vi oss av multipel regressionsanalys där 
vi undersöker om den beroendevariabeln påverkas av de 40 oberoende variablerna. Utifrån en 
multipel regressionsanalys får vi fram förklarandegraden för respektive faktor vilken används 
för att kunna exkludera eller inkludera dem i den slutgiltiga modellen (Hair et al., 1998, 
s.181-182) Med andra ord använder vi oss av en beroende variabel (y); "hur ofta använder du 
kontanter som betalningsmedel?” samt ett flertal interna, externa och demografiska 
oberoende variabler (x) vilka är framtagna dels baserat på våra uppskattningar men även 
baserat på vår kunskap och även tidigare forskning inom ämnet konsumentbeteende. 
Förhoppningen är att vi ska kunna förklara vilka faktorer som påverkar konsumenter till att 
välja kontanter som betalningsmedel. Till att göra dessa analyser har valt att använda oss av 
analysverktyget SPSS. De funktioner inom SPSS som vi anser är relevanta för vårt syfte, 
problemformulering och presentation av data är: frequency distribution, one sample t-test, 
reliability analysis, multiple och stepwise regression. 

Innan vi påbörjade analyserna omkodade vi de omvända frågorna3, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 21, 
22, 23, 25, 27 och 34 så alla svar som ursprungligen var en etta nu är en sjua, de som var en 
tvåa är nu en sexa och så vidare.  

Den första analysen som vi valde att göra var frequency distribution för varje enskild fråga. 
Anledningen till detta är att funktionen ger oss ett enkelt och smidigt sätt att presentera antalet 
svarande, medelvärdet för de svarande, om det finns något bortfall samt hur stort bortfallet är. 
Vidare ger funktionen även oss möjligheten att presentera resultatet i enkla och tydliga 
stapeldiagram. 

Som andra analys har vi valt att göra ett one sample t-test och det går ut på att testa om svaren 
från respondenterna skiljer sig från varandra och från mittpunkten på svarsskalan. Om så är 
fallet och att svaren är signifikanta innebär detta att svaren skiljer sig från varandra och att 
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spridningen på dessa svar är normalfördelade (Pallant, 2007, s.233-243). Därtill innebär ett 
signifikant resultat att vi kan anta att resultatet är lämpligt för vidare analys och forskning.  

Vidare använde vi oss av funktionen reliability analysis för att ta fram Cronbach alpha för 
varje enskild faktor. Vi valde att göra detta för att undersöka hur väl våra frågor till varje 
enskild faktor mäter det som de var ämnade att mäta, dvs. hur väl de frågorna mäter samma 
sak. En tumregel vad gäller cronbach’s alpha är att värden som är lika med eller större än 0.7 
innebär att faktorgruppen innehar god reliabilitet (Hair et al., 1995, s.118). 

Fortsättningsvis valde vi att använda oss av funktionen multiple regression för att ta fram 
förklarandegraden (R2) och korrelationen mellan frågorna. Förklarandegraden visar till hur 
stor del som de valda oberoende variablerna förklarar en beroende variabel (Hair et al., 1998, 
s.181-182). I vår är alla frågor 2-41 oberoende variabler och fråga 1 den beroende variabeln. 
Vi valt att undersöka förklarandegraden för varje enskild faktor, varje faktorgrupp (interna, 
externa och demografiska) samt för alla faktorer tillsammans. Dock uppstår det 
komplikationer med förklarandegraden, då den alltid ökar när en ny variabel inkluderas i 
analysen. Därför har vi valt att använda oss av den justerade förklaringsgraden, då den är 
anpassad för att lösa detta problem (Hair et al., 1998, s.181-182). För att konstatera att en 
faktor inverkar på valet av kontanter som betalningsmedel har vi valt att inkludera faktorer 
som har en justerad förklarandegrad som överstiger fem procent. Anledningen till att vi valt 
fem procent som gränsen för att inkludera faktorer är att vi anser det som en nog hög justerad 
förklarandegrad för att faktorn ska enskilt kunna påverka valet av kontanter som 
betalningsmedel. Förtydligande menar vi att en justerad förklarandegrad på fem procent 
minimerar risken för att de faktorer vi inkluderar modellen inte har någon påverkan därför att 
svaren hos respondenterna endast slumpat sig i ett svagt samband. 

Vi har även använt oss av stepwise regression för att får fram den statistiskt optimala 
modellen, det vill säga den modell som innehåller alla signifikanta variabler/frågor (Hair et 
al., 1998, s.181-182). Vidare får vi även fram hur väl en fråga korrelerar med de andra 
frågorna i enkäten genom denna analys. Detta använder vi för att undersöka om det finns 
samband mellan frågor inom olika faktorer, exempelvis om det finns ett samband mellan 
svaren för en fråga om självkontroll och en fråga om familjekultur. 

Bryman & Bell (2006, s.89) påpekar att om ett begrepp planeras att nyttjas i en kvantitativ 
undersökning, måste det vara mätbart och när detta är gjort kan begreppen anta sig formen 
beroende eller oberoende variabler beroende på vad det är vi önskar mäta. Vidare påvisar 
Bryman & Bell (2006, s.89) tre huvudsakliga skäl till varför begreppen skall vara mätbara. 
Dessa är dels för att mätbara begrepp ger forskaren möjligheten att särskilja mindre skillnader 
än vad som skulle varit fallet om begreppen ej gått att mäta. Vidare menar de att mätbarheten 
ger oss möjligheten att vara konsekventa över tid då måtten bör inneha god reliabilitet och 
återge samma resultat över tid. Ett annat skäl är att mätbara mått ger förutsättningar till mer 
exakta skattningar då det går att jämföra resultaten med varandra. (Bryman & Bell 2006, s.89) 
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5. Empiri, Analys & Diskussion 
I detta avsnitt behandlar vi det empiriska resultatet genom statistiska analyser där vi 
konstaterar och sammankopplar olika samband såväl inom som sinsemellan respektive faktor 
med våra utvalda teorier. Därtill för vi ett resonemang kring vår modell och hur väl den 
förklarar varför konsumenter använder kontanter som betalningsmedel. 

Vi vill påminna läsaren om att frågorna 3, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 och 34 är 
omvända. För vår redovisning av hur respondenterna har svarat innebär det att när vi 
presenterar svaren i figurer är svaren inte omkodade. Vidare när vi beräknar medelvärde och 
resonerar kring svaren är detta gjort efter att svaren blivit omkodade. Skälet till att vi gjort på 
detta sätt är för att kunna beräkna ett representativt medelvärde för varje faktorgrupp 
samtidigt som vi vill presentera svaren utan att behöva skriva om de omvända frågorna. 

5.1 Beroende variabel Y 
 

Beroende variabel Y Fråga 1 
Antal svarande 194 
Medelvärde 3.10 

Tabell 1 - Beroende variabel Y 

 

Det empiriska resultatet redovisade ett medelvärde för fråga 1 (som rörde hur ofta 
konsumenter använder kontanter som betalningsmedel) till 3,10 (Tabell 1 – Beroende 
variabel Y) vilket innebär att respondenterna i allmänhet anser sig använda kontanter mindre 
ofta än de nyttjar andra betalningsmedel. Resonemanget ovan förstärks i den kumulativa 
procenten som påvisar att 81,4 procent av respondenterna svarat ett, två, tre eller fyra på fråga 
ett vilket indikerar att de sällan anser sig använda kontanter som betalningsmedel. (Appendix 
2 - Tabell 17) Vid en närmare titt på stapeldiagrammet (Figur 18 – Beroende variabel Y) 
nedan kan vi konstatera att drygt 38 procent av respondenterna svarat en tvåa på fråga 1 vilket 
indikerar att en stor del av vår population sällan använder kontanter som betalningsmedel.  

Vi kan utifrån fråga ett konstatera att den mäter antalet transaktioner gjorda med kontanter 
som betalningsmedel i relation till det totala antalet transaktioner. Utifrån resultatet som visas 
i stapeldiagrammet (Figur 18 – Beroende variabel Y) nedan kan vi dessutom fastställa att 
respondenterna i allmänhet sällan använder kontanter som betalningsmedel. Noteras bör dock 
att resultatet även indikerar att det endast är 4,6 procent av det totala urvalet som svarat att de 
aldrig använder kontanter som betalningsmedel (Appendix 2 - Tabell 17). 
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Figur 18 - Beroende variabel Y 

5.2. Interna faktorer 

5.2.1. Självkontroll 

 

Självkontroll Fråga 2 Fråga 3 Gemensamt 

Antal 
Svarande 

194 194 194 

Medelvärde 4.97 5.96 5.46 

Tabell 2 - Självkontroll 

 

Med hjälp av frequency distribution kontrollerade vi hur respondenterna svarat på de två 
frågorna rörande självkontroll. Det visade sig i enlighet med Tabell 2 - Självkontroll att 
medelvärdet för fråga ett var 4,97 och 5,96 för fråga 2. Då vi använt oss av en sju-gradig skala 
för dessa frågor innebär medelvärdet för fråga 2 att respondenterna generellt anser sig fatta 
beslutet kring vilket betalningsmedel de skall använda på egen hand. Sett till fråga 3 innebär 
det att respondenterna generellt inte har problem med att välja vilket betalningsmedel de skall 
använda. Detta konstaterande gör vi eftersom vi tolkar värdena fem, sex och sju som höga 
värden (vilket i omvänd skala motsvarar värdena ett, två och tre). Medelvärdet för den totala 
faktorn självkontroll beräknades till 5,46 vilket innebär att respondenterna i allmänhet anser 
sig ha god självkontroll i förhållande till sitt val av betalningsmedel (Tabell 2 - Självkontroll).  

Vid en kontroll av den kumulativa procenten för respektive fråga förstärks resonemanget 
kring att respondenterna generellt anser sig ha god självkontroll ytterligare. För fråga 2 
redovisas att 64,4 procent av respondenterna angav en femma, sexa eller sjua som svar vilket 
är en ytterligare indikator på att de generellt anser sig fatta beslutet på egen hand (Appendix 2 
- Tabell 18). Tittar vi på fråga 3 framgår det att 87,6 procent av respondenterna svarat femma, 
sexa eller sjua vilket än tydligare påvisar att de inte har problem i sitt val av betalningsmedel 
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(Appendix 2 - Tabell 19). Detta framgår även bildligt i Figur 19 – Självkontroll 1 och Figur 
20 – Självkontroll 2 där resonemanget vi fört kring de kumulativa värdena bekräftas.  

 

Figur 19 - Självkontroll 1               Figur 20 - Självkontroll 2 

Vidare visar vår multipla regression att faktorn självkontroll har en justerad förklarandegrad 
för fenomenet val av kontanter som betalningsmedel på 0,01 (Appendix 2 – Tabell 59). 
Resultatet innebär att självkontroll förklarar fenomenet val av betalningsmedel med en 
procent. Det är ett väldigt lågt resultat, vilket gör att förkastar de teorier (Wang, 2011 & 
McGuire, 1976) som säger att självkontroll påverkar val av produkt i vår kontext. 

Att faktorn självkontroll inte går att applicera i vår kontext innebär att vårt resultat inte stärker 
det teorin påpekar rörande hur hög grad av självkontroll leder till ett mer återhållsamt 
förhållningssätt gentemot pengar (Wang et al. 2011, s.191-192). Inte heller teorierna vilka 
redogjorde för att konsumenter med hög grad av självkontroll påverkades i mindre 
utsträckning av marknadsföring samt av andra konsumenters åsikter än vad de med låg 
självkontroll gjorde går att applicera till vår kontext på grund av faktorgruppens låga 
förklarandegrad. (McGuire 1976, s.302-303)  

Vi anser att en anledning till varför självkontroll inte visade sig påverka valet av kontanter 
som betalningsmedel är att faktorn är svår att mäta, speciellt med endast två frågor. Vidare 
tror vi att självkontroll kan ha en annan påverkan, då återhållsamhet gentemot pengar inte 
påverkar vilket betalningsmedel som används utan istället hur ofta konsumenten använder 
betalningsmedlet. 

5.2.2. Erfarenhet 

 

Erfarenhet Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Gemensamt 

Antal 
svarande 

194 194 194 194 

Medelvärde 5.82 3.81 5.39 5.00 
Tabell 3 - Erfarenhet 
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Den empiriska undersökningen påvisade i enlighet med Tabell 3 - Erfarenhet relativt höga 
medelvärden för respektive fråga 4 och 6. För fråga 4 innebär medelvärdet på 5.82 att 
respondenterna i allmänhet anser sig veta vilka betalningsmedel som finns, vilket därmed 
innebär att de generellt innehar erfarenheter av de flesta betalningsmedlen. Medelvärdet för 
fråga 6 är angivet till 5,39 och det innebär att respondenterna i allmänhet känner sig säker i att 
betala med kontanter som betalningsmedel. Det innebär således att respondenterna har relativt 
goda erfarenheter av att betala med kontanter sett utifrån ett säkerhetsperspektiv. Eftersom 
fråga 5 är omvänd innebär det relativt låga medelvärdet 3,81 att respondenterna sällan anser 
sig använda kontanter som betalningsmedel. Tittar vi på det summerade medelvärdet som 
uppgår till 5,00 för hela faktorn erfarenhet går det enligt oss att utläsa att respondenterna har 
positiva erfarenheter av kontanter som betalningsmedel även om de sällan använder dem som 
betalningsmedel.  

Resonemanget kring respondenternas goda vetskap om vilka betalningsmedel som finns 
förtydligas vid en titt på de kumulativa procenten vilken för svarsalternativen fem, sex och sju 
är angiven till 86,1 procent. Detta innebär att 86,1 procent av respondenterna anser sig veta 
vilka betalningsmedel som finns. (Appendix 2 - Tabell 20) För fråga 5 har 51 procent av 
respondenterna svarat ett, två eller tre på den omvända frågeställningen vilket innebär att de 
anser sig sällan använda kontanter som betalningsmedel (Appendix 2 - Tabell 21). Vid en titt 
på den kumulativa procenten för fråga 6 framgår att 74,8 procent av respondenterna anser det 
vara säkert att använda kontanter som betalningsmedel vilket sammantaget innebär att de har 
goda erfarenheter kopplade till att använda kontanter (Appendix 2 - Tabell 22). Vidare kan vi 
utifrån Figur 21 – Erfarenhet 1, Figur 22 – Erfarenhet 2 och Figur 23 – Erfarenhet 3 visuellt 
göra samma analyser som vi gjort för de kumulativa procenten. 

 

Figur 21- Erfarenhet 1               Figur 22 - Erfarenhet 2 
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Figur 23 - Erfarenhet 3 

Den justerade förklarandegraden för faktorn erfarenhet är 0,383 (Appendix 2 - Tabell 59), det 
vill säga att 38,3 procent av varför konsumenter väljer kontanter som betalningsmedel 
förklaras av faktorn erfarenhet. Detta är ett högt värde som gör att vi anser att teorierna 
rörande erfarenhet (Furse 1984, Kim & Chung 2011, Hong 2010, Rose & Samouel 2009, 
Huang & Hutchinson 2010, Punj 1987) går applicera till kontexten val av kontanter som 
betalningsmedel. 

Att teorierna går applicera i vår kontext innebär att negativa och positiva erfarenheter av 
kontanter har påverkan på valet av kontanter som betalningsmedel likt Furse et at. (1984, 
s.428-429) beskriver i sin studie. Vidare innebär detta att ett långt och oproblematiskt 
användande av kontanter leder till ett ökat användande av kontanter likt Furse et al. (1984, 
s428-429) påpekar i sin studie. Fortsättningsvis visar resultatet i linje med Hong (2010, s.309) 
att faktorn erfarenhet påverkar konsumenternas val av kontanter som betalningsmedel i större 
utsträckning om de har praktisk förankring. Att erfarenheter har en stor påverkan gör även att 
det blir svårare för konsumenter som använder kontanter att byta till andra betalningsmedel 
om deras erfarenheter är goda och för att ett byte ska ske så måste det nya betalningssättet 
vara betydligt bättre (Rose & Samouel 2009, s.176, Punj, 1987, s.72, Huang & Hutchinson 
2010, s.193)  

Vi tror att den starka kopplingen mellan erfarenhet och valet av kontanter som 
betalningsmedel beror på att kontanter är ett betalningsmedel som funnits under en lång tid. 
Det har gjort att både unga och gamla haft möjlighet att använda kontanter praktiskt och 
därigenom fått erfarenheter av att använda betalningsmedlet. Dock tror vi att resultatet kunna 
blivit annorlunda och ett ännu mer tydligt samband hade framträtt om vi hade haft en större 
andel äldre i åldersgruppen 67 år eller mer som respondenter. Då deras erfarenheter av 
kontanter relativt sett till yngre är mer omfattande. 
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5.2.3. Förväntningar 

 

Förväntningar Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Gemensamt 

Antal svarande 194 194 194 194 

Medelvärde 6.10 2.82 4.69 4.53 

Tabell 4 - Förväntningar 

 

Vår studie påvisade att respondenterna har goda förväntningar angående när olika 
betalningsmedel kan användas. Detta kan vi konstatera då vi på fråga 7, vilken är omvänd, 
fick ett högt medelvärde till 6,10 vilket innebär att respondenterna i allmänhet sällan är med 
om situationer där kontantbetalning ej tillåts eller fungerar. Det låga medelvärdet 2,82, vilket 
är beräknat för fråga 8 indikerar att respondenterna generellt sett sällan är med om att 
kortbetalning ej fungerar. För fråga 9 är medelvärdet beräknat till 4,69 vilket indikerar att 
respondenterna i allmänhet anser att kontanter som betalningsmedel går att använda i de flesta 
fall. Sammantaget konstaterar vi att det empiriska resultatet påvisar att respondenterna har 
goda förväntningar på betalningsmedel i allmänhet samtidigt som deras förväntningar är 
något mer positivt ställda gentemot kontanter än kort som betalningsmedel. Det sammantagna 
medelvärdet vilket är beräknat till 4,53 för den interna faktorn förväntningar indikerar även 
det att respondenterna har positiva förväntningar på betalningsmedlens användbarhet. (Tabell 
4 - Förväntningar) Den kumulativa procenten påvisar att 4,6 procent av respondenterna svarat 
en etta, två eller trea på fråga 7 vilket innebär att konsumenterna sällan eller aldrig behövt 
ändra betalningsmedel för att butiken ej godtar kontant betalning (Appendix 2 - Tabell 23). 
För fråga 8 har 69,1 procent svarat en etta, tvåa eller trea vilket innebär att det sällan uppstår 
tekniska bekymmer som gör att kortbetalning ej är möjligt (Appendix 2 - Tabell 24). Vid en 
titt på den kumulativa procenten för fråga 9 kan vi konstatera att 62,3 procent av 
respondenterna svarat en femma, sexa eller sjua och detta innebär att de i allmänhet anser att 
kontanter är brukbart i de flesta betalningstillfällen (Appendix 2 - Tabell 25). Det resonemang 
vi fört kring medelvärden och kumulativa procent bekräftas visuellt i Figur 24 – 
Förväntningar 1, Figur 25 – Förväntningar 2 och Figur 26 – Förväntningar 3. 
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Figur 24 - Förväntningar 1                Figur 25 - Förväntningar 2 

 

Figur 26 - Förväntningar 3 

Den multipla regressionsanalysen gav en förklarande grad på 0,036 (Appendix 2 - Tabell 59), 
alltså förklarar faktorn förväntningar 3,6 procent av varför konsumenter väljer kontanter som 
betalningsmedel. Vi ser detta som ett för lågt resultat för att inkludera förväntningar i vår 
modell. Det innebär att vi väljer att förkasta teorierna rörande förväntningar (Kim & Chung 
2011, Hong 2011, McGuire 1976, Palanisamy 2005), alltså går inte dessa teorier att anpassa 
till kontexten val kontanter som betalningsmedel. 

Då vi inte kan applicera teorierna rörande förväntningar i vår kontext innebär det att vi inte 
funnit stöd för Hongs (2010, s309) argument att produktinformation, marknadsföring och 
tidigare erfarenheter skapar förväntningar hos konsumenter och att positiva förväntningar 
ökar köpbenägenheten för en produkt med positiva förväntningar går att applicera på val av 
kontanter som betalningsmedel. Vidare innebär det även att McGuires (1976, s.315-316) och 
Palanisamys (2005, s.51) teorier om att förväntningar har påverkan på produktvalet, där låga 
förväntningar som överträffas resulterar i högre kundnöjdhet än om höga förväntningar 
uppfylls inte heller är anpassningsbar till vår kontext. 

Vi tror att vårt resultat att förväntningar inte går att applicera i vår kontext grundar sig i att 
många av våra frågor är situationsanpassade, vilket gör att frågorna i denna kontext inte mäter 
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samma sak. Exempelvis innebär det inte att jag varit med om att jag fått ändra mitt 
betalningssätt för att butiken föredrar kortbetalning bara för att jag varit med om att tekniska 
problem gjort att jag inte kunna betala med kort. Vi tror att med andra och fler frågor som 
mäter förväntningar borde vi kunna få en förklarandegrad som går att använda i vår modell. 
Anledningen till att vi ser förväntningar som en påverkande faktor är att vi anser att 
förväntningar formas av erfarenheter och produktinformation och då båda de faktorerna 
påverkar borde även faktorn förväntningar påverka valet av kontanter som betalningsmedel. 

5.2.4. Familjekultur 

 

Familjekultur  Fråga 10 Fråga 11 Gemensamt 

Antal 
svarande 

194 194 194 

Medelvärde 4.89 3.78 4.33 
Tabell 5 - Familjekultur 

 

För den interna faktorn familjekultur kan vi i enlighet med Tabell 5 – Familjekulturkonstatera 
att medelvärdet för fråga 10 är beräknat till 4,89 vilket innebär att respondenternas närstående 
i regel använder kontanter när de ska betala. För fråga 11, vilken är omvänd är medelvärdet 
beräknat till 3,78 vilket innebär att respondenterna i allmänhet menar att deras närstående 
använde kontanter som betalningsmedel under deras uppväxt. Skälet till det relativt neutrala 
sammantagna medelvärdet vilket är beräknat till 4,33 beror på extrema värden för frågorna 10 
och 11. Det vill säga, eftersom respondenterna närstående i regel använder kontanter som 
betalningsmedel samtidigt som deras närstående under deras uppväxt generellt inte använde 
kontanter som betalningsmedel blir det sammantagna medelvärdet beräknat till 4,33. Detta 
innebär alltså att åsikterna kring hur familjekultur inverkar på respondenterna är tvetydligt 
dels eftersom det sammantagna medelvärdet är relativt neutralt men även för att respektive 
fråga är motsägande. För fråga 10 svarade 67,6 procent en femma, sexa eller sjua vilket 
innebär att respondenternas närstående generellt använder kontanter när de ska betala 
(Appendix 2 - Tabell 26). Vidare svarade 51,5 procent av respondenterna en etta, tvåa eller 
trea på fråga 11 och detta innebär att närstående generellt inte använda kontanter som 
betalningsmedel (Appendix 2 - Tabell 27). Detta resonemang förtydligas via de visuella 
stapeldiagrammen (Figur 27- Familjekultur 1 & Figur 28 – Familjekultur 2) till respektive 
fråga. 
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Figur 27 - Familjekultur 1                 Figur 28 - Familjekultur 2 

Vidare visar vår multipla regression att den justerade förklaringsgraden för denna faktor är 
0,003 (Appendix 2 - Tabell 59) vilket betyder att 0,3 procent av den beroende variabeln y; 
valet av kontanter går att förklara med hjälp av teorier inom familjekultur. Den låga 
justerande förklarandegraden gör att vi väljer att exkludera teorierna om familjekultur och 
dess påverkan på val av produkter i vår kontext.  

Den låga förklarandegraden innebär att Moschis (1985, s.910) teori om att familjekultur 
påverkar val av produkt indirekt och direkt inte går att anpassa till vår kontext. Indirekt 
genom konsumentens kunskap om hur familjemedlemmar skulle agerat i en viss köpsituation 
och direkt genom hur familjemedlemmar i en köpsituation kan påverka valet av produkt. Den 
justerade förklarandegraden gör även att Waldkrich (2004, s.376) teori om föräldrars åsikter 
kring matprodukter samt smak är kopplat delvis till föräldrarna förkastas. Vidare innebär det 
att Kempen et al.s (2010, s.74-75) teori om att konsumenters val av produkt påverkas i 
varierad mängd av dennes familj beror på hur nära relation till familjen som konsumenten inte 
har heller går att anpassa i vår kontext. 

Vi tror att en anledning till varför familjekultur inte går att använda i vår kontext är att i och 
med att samhället utvecklas och ny teknik kommer fram, då spelar inte de betalningsvanor 
som närstående använde lika stor roll. Detta eftersom betalningssituationen och 
valmöjligheterna idag är annorlunda gentemot hur det var under konsumentens uppväxt. 
Vidare tror vi även att exempelvis föräldrar inte medvetet försöker lära sina barn att använda 
ett specifikt betalningsmedel, vilket också skulle kunna vara en faktor till att familjekultur inte 
går att applicera i vår kontext. 
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5.2.5. Vana 

 

Vana Fråga 
12 

Fråga 
13 

Fråga 
14 

Fråga 
15 

Fråga 
16 

Fråga 
17 

Gemensamt 

Antal 
svarande 

194 194 194 194 194 149 194 

Medelvärde 5,20 3,89 2,11 4,51 5,12 4,64 4,25 
Tabell 6 - Vana 

 

Våra respondenter gav relativt höga svar på frågorna rörande vana vilket Tabell 6 - Vana visar 
genom medelvärdena för respektive fråga. Bland dessa frågor är fråga 12 och 14 omvända 
frågor som vi har omkodat. Vidare har fråga 12 ett medelvärde på 5,2 och det innebär att 
respondenter inte tenderar till att överväga vilket betalningsmedel som de ska använda. Detta 
förtydligas i via den kumulativa procenten vilken uppgår till 19,1 procent av de svarande har 
valt en trea eller lägre i enkäten (Appendix 2 - Tabell 28).  Fortsättningsvis är medelvärdet för 
fråga 13 beräknat till 3,89 vilket innebär att cirka hälften respondenterna använder kontanter 
till köp under 100 kr och den andra hälften använder andra betalningsmedel till de köpen 
(Tabell 6 - Vana). Detta förstärks genom att vi i enlighet med den kumulativa statistiken 
konstaterar att det inte finns några tydliga samband eftersom majoriteten av svaren är 
fördelade på extremvärdena ett och sju (Appendix 2 - Tabell 29).  

Fråga 14 är omkodad och har ett medelvärde på 2,11, vilket innebär att majoriteten av 
respondenterna generellt inte använder kontanter som betalningsmedel till köp över 500 kr 
(Tabell 6 - Vana). Detta redovisas även via den kumulativa procenten vilken säger att 55,2 
procent av respondenterna svarat en etta (Appendix 2 - Tabell 30). Medelvärdet på fråga 15 är 
4,51 och det ger oss en svag indikation på att det är något fler som väljer att använda 
kontanter till köp under 50 kr än vad det finns respondenter som väljer andra betalningsmedel 
(Tabell 6– Vana). Den kumulativa procenten påvisar för fråga 15 för att 54,2 procent av 
respondenterna använder sig av kontanter som betalningsmedel vid köp under 50 kronor 
(Appendix 2 - Tabell 31). Vidare är medelvärdet på fråga 16 5,12 och det ger en tydlig 
indikation på att de flesta väljer att använda kontanter till köp under 20 kr (Tabell 6 - Vana). 
Detta förstärks via den kumulativa procenten vilken påvisar att 58,8 procent har valt att svara 
en sexa eller en sjua (Appendix 2 - Tabell 32). Svaren på fråga 17 har ett medelvärde på 4,64 
och det ger oss en indikation på att det är fler respondenter som tenderar att inte överväga 
valet av betalningsmedel än vad det finns respondenter som överväger valet av 
betalningsmedel (Tabell 6 - Vana). Rörande fråga 17 visar den kumulativa procenten att 49 
procent av svaren var en sexa eller en sjua (Appendix 2 - Tabell 33). Det genomsnittliga 
medelvärdet för faktorgruppen vana är 4,25 och det innebär att det finns en tendens till att fler 
respondenter inte överväger deras val av kontanter som betalningsmedel (Tabell 6 - Vana). 
Detta resonemang förtydligas visuellt i Figur 29 – Vana 1, Figur 30 – Vana 2, Figur 31 – 
Vana 3, Figur 32 – Vana 4, Figur 33 – Vana 5 och Figur 34 – Vana 6.  
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Figur 29 - Vana 1         Figur 30 - Vana 2 

 

Figur 31 - Vana 3         Figur 32 - Vana 4 

 

Figur 33 - Vana 5         Figur 34 - Vana 6 

Den justerade förklarandegraden för den interna faktorn vana är 0,406 (Appendix 2 - Tabell 
59), alltså förklaras 40,6 procent av fenomenet att välja kontanter som betalningsmedel av 
faktorn vana. Detta gör att vi ser teorierna rörande vana (Aarts, Verplanken & van 
Knippenber 1998, Jeuland 1979, Jansson 2010) som applicerbara inom kontexten val av 
kontanter som betalningsmedel. 

Då vi påvisat att vana påverkar konsumentens val av kontanter som betalningsmedel innebär 
det att Aarts et al. (1998, s.1360) teorier går att applicera i kontexten och det innebär att ett 

0
20
40
60
80

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 12: Jag överväger vilket 
betalningsmedel som jag ska 

använda innan jag betalar

0
10
20
30
40

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 13: Jag använder generellt 
kontanter till köp under 100 kr

0
20
40
60
80

100
120

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 14: Jag använder generellt 
inte kontanter till köp över 500 kr

0
10
20
30
40

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 15: Jag använder generellt 
kontanter till köp under 50 kr

0
10
20
30
40

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 16: Jag använder generellt 
kontanter till köp under 20kr

0
10
20
30
40
50

1 2 3 4 5 6 7

Fråga 17: När jag betalar funderar 
jag inte på vilket betalningssätt som 

jag ska använda



55 
 

upprepande användande av kontanter kommer att leda till ett fortsatt användande av 
kontanter. Fortsättningsvis innebär det även att konsumenter kan associera kontanter med en 
speciell plats eller situation som gör att de alltid använder kontanter just där eller då (Aarts et 
al., 1998, s.1366). Jeulands teori (1979, s.681) går att applicera vilket innebär att slöhet i att 
byta betalningssätt påverkar valet av kontanter som betalningsmedel, antingen genom att inte 
byta från kontanter eller genom att inte byta till kontanter. Vidare innebär det att om Jansson 
et al. (2010, s.358-359) går att applicera kommer det betyda att konsumenter som testar ett 
betalningsmedel kommer att fortsätta använda det betalningsmedlet i framtiden om det är 
nöjda med det. 

Vi tror att anledningen till varför vana påverkar valet av kontanter som betalningsmedel i 
denna utsträckning beror på konsumenters slöhet och ovilja att bryta mönster. När vi själva 
funderar kring varför vi i regel använder kontanter till mindre köp kommer vi ofta in på att det 
känns onödigt att ta fram kortet och att vissa butiker inte tar emot kort under ett visst belopp. 
Vidare anser vi att anledningen till varför konsumenter generellt inte använder kontanter till 
betalning av större belopp, belopp över 500 kronor, beror på smidigheten att inte behöva ha 
plånboken full av pengar och även att konsumenten inte behöver räkna sedlar och mynt för att 
betala. 

5.2.6. Attityd 

 

Attityd Fråga 
18 

Fråga 
19 

Fråga 
20 

Fråga 
21 

Fråga 
22 

Fråga 
23 

Gemensamt 

Antal 
svarande 

194 194 193 194 193 194 193.7 

Medelvärde 4.74 4.16 2.77 4.04 5.17 4.84 4.28 

Tabell 7 - Attityd 

 

Sett till den interna faktorn attityd visar Tabell 7 - Attityd att medelvärdet för den omvända 
frågan nummer 18 är 4,74 vilket innebär att respondenterna i generell bemärkelse anser 
kontanter vara effektivt som betalningsmedel. Vidare visar den kumulativa statistiken påvisar 
att 51,5 procent av respondenterna anser att kontanter snarare är effektiva än ineffektiva som 
betalningsmedel (Appendix 2 - Tabell 34). Att medelvärdet är 4,16 samtidigt som den 
kumulativa procenten för respondenter som svarat en femma, sexa eller en sjua uppgick till 
54,7 procent för fråga 19 (omvänd) påvisar att respondenterna i allmänhet anser att kontanter 
som betalningsmedel är praktiskt att använda (Tabell 7 – Attityd & Appendix 2 - Tabell 35). 
Fråga 20 som inte är omvänd har medelvärde 2,77 samtidigt som 69,4 procent av 
respondenterna hade svarat en etta, två eller trea och detta innebär att de anser att kontanter är 
ohygieniska betalningsmedel (Tabell 7 – Attityd & Appendix 2 - Tabell 36). Då de övriga 
frågorna 21, 22 och 23 är omvända innebär respektive medelvärden 4,04, 5,17 samt 4,28 att 
respondenterna generellt anser att kontanter varken är säkra eller osäkra samt att de är något 
pålitliga och lättanvända (Tabell 7 - Attityd). 
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Figur 35 - Attityd 1                 Figur 36 - Attityd 2 

 

Figur 37 - Attityd 3                 Figur 38 - Attityd 4 

 

Figur 39 - Attityd 5                Figur 40 - Attityd 6 
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För fråga 21 angav 40,2 procent av respondenterna att kontanter snarare är osäkra än säkra 
även om svaren i detta fall är någorlunda jämnt fördelat (Appendix 2 - Tabell 37). Hela 73,3 
procent av respondenterna ansåg att kontanter var pålitliga som betalningsmedel samtidigt 
som 64,9 procent av respondenterna ansåg att kontanter är lättanvända. (Appendix 2 - Tabell 
38 & Tabell 39) Detta resonemang förtydligas även i diagrammen (Figur 35 – Attityd 1, Figur 
36 – Attityd 2, Figur 37 – Attityd 3, Figur 38 – Attityd 4, Figur 39 – Attityd 5 &  Figur 40 – 
Attityd 6) ovan. 

Den multipla regressionen ger oss en förklarandegrad på 0,223 (Appendix 2 - Tabell 59), 
alltså att attityder förklarar 22,3 procent av varför konsumenter väljer att betala med 
kontanter. Den relativt sett till andra faktorer höga förklaringsgraden gör att vi anser att 
teorierna rörande attityder (Wang et al. 2011, Kim & Chung 2011, Singh & Smith 2005) går 
att applicera även i kontexten val av kontanter som betalningsmedel. 

Att Kim & Chungs (2011, s.43) studie går att applicera innebär att miljömedvetna 
konsumenter tenderar att använda det mest miljövänliga alternativet i störst utsträckning och 
samma gäller för andra attityder hos konsumenterna. Vidare innebär detta att konsumenters 
val av betalningsmedel går att påverka likt Singh & Smith (2005, s.270) påpekar genom att 
marknadsföra vilka effekter användande av kontanter får på samhället och därigenom påverka 
konsumenternas attityder. Medelvärdet för majoriteten av de attityder som vi undersökte i vår 
enkät var positiva, det vill säga över 4, vilket borde indikera att respondenterna har positiva 
attityder gentemot kontanter. Att svarande har positiva attityder bör innebära i linje med 
Wang et al. (2011, s.191-192) skriver i deras teori om att attityderna påverkar konsumenters 
förhållningssätt och syn på pengar. Vi anser att goda attityder gentemot kontanter borde 
innebära ett stort användande av kontanter. Dock är det inte fallet. Detta tror vi kan bero på att 
konsumenter kan ha ännu mer positiva attityder gentemot andra typer betalningsmedel. 

Vi anser att grunden till attityders höga förklarandegrad grundar sig i att attityder är något 
grundläggande och omedvetet som påverkar konsumenter i majoriteten av deras beslut. Att 
attityder har påverkan har vi stärk i våra analyser. Dock tror vi att attityder gentemot olika 
attribut hos kontanter kan värderas olika hos konsumenterna. Detta tror vi skulle kunna leda 
till att två konsumenter med samma attityd gentemot ett attribut hos kontanter ändå väljer 
olika betalningsmedel, då de värderar attityderna olika mycket. Exempelvis kan två 
konsumenter som både tycker att kontanter är ohygieniskt välja olika betalningsmedel i 
samma köpsituation då de inte värderar att kontanter är ohygieniskt på samma sätt. 
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5.3. Externa faktorer 

5.3.1 Andra konsumenters påverkan 

 

Andras konsumenters 
påverkan 

Fråga 24 Fråga 25 Gemensamt 

Antal svarande 194 194 194 
Medelvärde 1,61 1,79 1,7 

Tabell 8 - Andra konsumenters påverkan 

För fråga 24 var medelvärdet 1,61, vilket innebär att det är till ytterst liten grad som 
respondenter blir påverkade av vad personen framför dem i kön har använt för 
betalningsmedel (Tabell 8 – Andra konsumenters påverkan). Resonemanget förstärks via den 
kumulativa statistiken vilken påvisar att 90,2 procent av respondenterna svarat en etta, tvåa 
eller trea på fråga 24 (Appendix 2 - Tabell 40). Vidare visar medelvärdet på 1,79 för fråga 25 
att respondenterna inte heller i allmänhet blir påverkade av andra konsumenter i deras val av 
kontanter som betalningsmedel (Tabell 8 – Andra konsumenters påverkan). Detta förtydligas 
att genom att 91,8 procent av respondenterna svarat en etta, tvåa eller trea (Appendix 2 - 
Tabell 41) vilket visualiseras i Figur 41 – Andra konsumenters påverkan 1 och Figur 42 – 
Andra konsumenters påverkan 2. Sammanfattningsvis kan vi av det genomsnittliga 
medelvärdet säga att respondenter inte tycker sig bli påverkad av andra konsumenter i någon 
betydande omfattning gällande vår kontext. 

 

Figur 41 - Andra konsumenters påverkan                    Figur 42 - Andra konsumenters påverkan 2 

Vidare visar vår multipla regressionsanalys för faktorn andras påverkan att den justerade 
förklarandegraden är 0,00 (Appendix 2 - Tabell 59) och det innebär att andra konsumenters 
påverkan förklaras till 0 procent av denna faktor. Detta gör att de teorier angående andra 
konsumenters påverkan (Witt & Bruce 1972, McGuire 1976, Bearden & Etzel 1982) måste 
exkluderas från modellen och är därmed inte tillämpbara inom kontexten val av kontanter 
som betalningsmedel. 
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Då vårt empiriska resultat påvisade att konsumenter inte påverkas av andra konsumenter sett 
till vår kontext ser vi inget samband med de teorier vilka Witt & Bruce(1972, s. 442) samt 
McGuire (1976, s.315–316)konstaterat i sina respektive studier. Det vill säga, att konsumenter 
påverkas av andra konsumenter när det rör sig om val av hög-statusprodukter överensstämmer 
ej i vår kontext när det gäller kontanter som betalningsmedel. Liknande resonemang gäller för 
det Bearden & Etzel (1982, s.192) konstaterar gällande att konsumenter påverkas av andra 
konsumenter i fråga om köp av märkes-produkter. Detta eftersom respondenterna i enlighet 
med vår studie inte visade sig vara påverkade av andra konsumenter när det handlar om valet 
av betalningsmedel.  

Vi anser att motivet till vårt resultat dels är att det som respondent är svårt att veta om sitt val 
av betalningsmedel verkligen blir påverkade av andra konsumenter eller ej. Dessutom för att 
faktorn andra konsumenternas påverkan är komplex att mäta vilket var skälet till att vi valde 
att använda oss av situationsbaserade frågor som i sin tur är svårtolkade. Därtill kan vi tänka 
oss att konsumenter inte reflekterar över hur övriga konsumenter beter sig i fråga om valet av 
betalningsmedel och därför inte heller påverkas av den faktorn. För att mer precist kunna 
besvara i vilken utsträckning andra konsumenter påverkar valet av betalningsmedel tror vi att 
det vore lämpligt att genomföra observationer på ett antal köp-tillfällen. Dock menar vi att vår 
studie utgör en indikator vilken påvisar konsumenter inte påverkar varandra i valet av 
betalningsmedel.   

5.3.2. Produktinformation 

 

Produktinformat
ion 

Fråga 
26 

Fråga 
27 

Fråga 
28 

Fråga 
29 

Fråga 
30 

Fråga 
31 

Gemensamt 

Antal svarande 194 194 194 194 194 194 194 
Medelvärde 4.30 5.23 1.08 1.27 1.11 1.08 2.34 

Tabell 9 - Produktinformation 

 

Vi har för respektive fråga rörande kunskap valt att beräkna såväl enskilda som ett gemensamt 
medelvärde med alla frågor inkluderade. Detta för att tydliggöra hur respondenterna förhåller 
sig till kontanter som betalningsmedel. För fråga 26 kan vi utifrån medelvärdet 4,30 och den 
kumulativa procenten som säger att 43,3 procent av respondenterna svarat en femma, sexa 
eller sjua konstatera att de i allmänhet anser sig ha god kunskap rörande hur valet av 
betalningsmedel inverkar på samhället (Tabell 9 – Produktinformation & Appendix 2 - Tabell 
42). Vidare kan vi för fråga 27, vilken är omvänd, konstatera ett högt medelvärde beräknat till 
5,23 samt en kumulativ procenten till 68,0 procent av respondenterna som inte tror att 
butikerna föredrar att de använder kontanter som betalningsmedel (Tabell 9 – 
Produktinformation & Appendix 2 - Tabell 43). De övriga frågorna 28, 29, 30 och 31 har 
endast svarsalternativen kort eller kontanter vilket medför låga medelvärden i enlighet med 
tabellen nedan. Respektive medelvärde 1,08, 1,27, 1,11 samt 1,08 för respektive fråga 28, 29, 
30 samt 31 påvisar att respondenterna i allmänhet anser att kort är bäst för miljön, säkrast, 
minst kostsamt för samhället samt skapar bäst arbetsmiljö för anställda (Tabell 9 – 
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Produktinformation). Detta tydliggörs även i den kumulativa procenten vilken konstaterar att 
92,3 procent av respondenterna anser att kort är bättre än kontanter för miljön (Appendix 2 - 
Tabell 44). På samma sätt kan vi konstatera att 73,2 procent (Appendix 2 - Tabell 45) av 
respondenterna menar att kort är säkrare än kontanter, att 88,7 procent (Appendix 2 - Tabell 
46) anser att kort är mindre kostsamt för samhället samt att 92,3 procent (Appendix 2 - Tabell 
47) anser att kort är bättre för anställdas arbetsmiljö. Resonemangen kring medelvärdena och 
den kumulativa statistiken åskådliggörs i Figur 43 – Produktinformation 1, Figur 44 – 
Produktinformation 2, Figur 45 – Produktinformation 3, Figur 46 – Produktinformation 4, 
Figur 47 – Produktinformation 5 &  Figur 48 – Produktinformation 6. Noterbart är att det av 
vårt urval är 26,8 procent som anser att kontanter är säkrare än kort samtidigt som 20,1 
procent tror att butikerna föredrar kontant- före kortbetalning.  

 

Figur 43 - Produktinformation               Figur 44 - Produktinformation 2 

 

Figur 45 - Produktinformation 3               Figur 46 - Produktinformation 4 
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Figur 47 - Produktinformation 5               Figur 48 - Produktinformation 6 

Vidare visar den justerade förklaringsgraden ett värde på 0,085 (Appendix 2 - Tabell 59), det 
vill säga att valet av kontanter som betalningsmedel förklaras till 8,5 procent av faktorn 
produktinformation. Det ser vi som ett nog högt värde för att inte exkludera faktorn från vår 
modell. Detta innebär i sin tur att teorierna rörande produktinformation (Furse et al. 1984, 
Hong 2010, Rose & Samouel 2009) till viss det går att applicera inom vår valda kontext. 

I vårt teoriavsnitt behandlade vi Furse et. al som i sin studie konstaterade att konsumenter 
med goda kunskaper har bättre förutsättningar att fatta ett genomtänkt val av produkt. Det vill 
säga, ju mer kunskap konsumenterna har om en produkt, desto högre är sannolikheten att den 
fattar ett mer genomtänkt beslut. (Furse et al., 1984, s.428–429) Utifrån vårt empiriska 
resultat kan vi konstatera att ett liknande samband finns i att samtidigt som respondenterna 
anser sig ha goda kunskaper om hur deras val av betalningsmedel menar de att kort är 
fördelaktigt sett ur miljö-, säkerhet-, samhällsekonomi- samt arbetsmiljöperspektiv i 
allmänhet. Utifrån ett medelvärde beräknat till 3,10 för fråga ett kan vi konstatera att 
respondenterna sällan använder kontanter som betalningsmedel (Tabell 9 – 
Produktinformation). Sätter vi detta i relation till teorin vilka Furse et. al belyser ovan anser vi 
att det enligt vår empiriska studie finns ett samband i att respondenterna sällan använder 
kontanter som betalningsmedel eftersom de har goda kunskaper om vilka effekter användande 
av kontanter får på samhället.  

Ett liknande resonemang för såväl Rose & Samouel som Hong i sina respektive studier där de 
menar att ju mer kunskap en konsument har om en produkt, desto större är sannolikheten att 
den skall fatta ett beslut som den blir nöjd med. (Rose & Samouel 2009, s.176-177, Hong 
2010, s.309) Kopplingen till vårt empiriska resultat menar vi ligger i att respondenterna i 
allmänhet sällan använder kontanter som betalningsmedel samtidigt som de anser att kortet är 
bättre att använda ur såväl miljö, säkerhet, samhällsekonomiskt samt arbetsmiljömässigt. 
Därmed vet konsumenterna vilka effekterna blir av att använda kontanter som 
betalningsmedel och eftersom de genom att använda kort bidrar till ett mer hållbart samhälle 
så fattar de även ett beslut vilka de blir mer nöjda med. Valet av produkt grundade sig till viss 
del i vilken relation konsumenterna har till produkten menar Rose & Samouel (2009, s.176-
177) och Hong (2010, s.309). Vårt empiriska resultat påvisade att respondenterna i allmänhet 
ansåg sig ha goda kunskaper kring kontanter som betalningsmedel samtidigt som vi tidigare 
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konstaterat att respondenternas attityder påverkade deras val av kontanter som 
betalningsmedel. Detta tolkar vi som att om en konsument är miljömedveten till sin attityd 
samtidigt som denne har produktinformation om att användande av kort som betalningsmedel 
är mer miljövänligt än kontanter torde det innebära att de använde kort i större utsträckning än 
kontanter. 

Vid vidare reflektion anser vi att skälet till att produktinformation svarar för 8,5 procent 
(Appendix 2 – Tabell 59) av modellen är att konsumenter i allmänhet syftar till att om möjligt, 
fatta beslut som främjar ett hållbart samhälle vilket denna faktor påvisar. Generellt visade vår 
studie att 43,3 procent av respondenterna anser sig ha god kunskap om vilka effekter 
användande av kontanter får på samhället samtidigt som de i allmän bemärkelse sällan 
använder kontanter som betalningsmedel (Appendix 2 - Tabell 42). Detta innebär att 
konsumenter fattar beslut som gagnar en hållbar utveckling i form av bättre miljö, säkrare 
handel, mindre samhällsekonomiska kostnader etcetera när de vet vilka effekter deras 
beslutsfattande får samt när de har möjlighet att välja ett hållbart alternativ. På liknande sätt 
tror vi att respondenter vilka anser sig ha sämre produktinformation rörande betalningsmedel 
vara mer benägen att tillämpa vanor och erfarenheter då de utan att veta vilka effekter valet av 
betalningsmedel får på samhället fattar ett beslut i linje med hur de generellt brukar göra i 
dessa situationer.   

5.3.3.  Omgivning 

 

Omgivning Fråga 32 Fråga 33 Fråga 34 Gemensamt 
Antal svarande 194 194 194 194 
Medelvärde 2.66 2.48 5.31 3.48 

Tabell 10 - Omgivning 

 

Sett till den externa faktorn omgivningens påverkan kan vi utifrån Tabell 10 - Omgivning 
konstatera att vi för såväl fråga 32 som 33 har låga medelvärden i 2,66 samt 2,48. Detta 
innebär för fråga 32 att hur butiken är utformad generellt inte påverkar respondenternas val av 
kontanter som betalningsmedel. Vidare innebär det låga medelvärdet för fråga 33 att hur nära 
andra konsumenter står vid betalningstillfället inte påverkar valet av betalningsmedel.  

Detta resonemang förstärks via en titt på de kumulativa procenten genom att 70,1 procent av 
respondenterna svarat att de inte anser att butikens utformning inverkar på deras val av 
betalningsmedel (Appendix 2 – Tabell 48). Därtill kan vi fastställa att 72,7 procent av 
respondenterna anser att hur nära andra konsumenter står intill dem vid betalningstillfället inte 
inverkar på deras val av deras betalningsmedel (Appendix 2 – Tabell 49). Eftersom fråga 
nummer 34 är omvänd innebär medelvärdet vilket är beräknat till 5,31 samt att 67,5 procent 
av respondenterna svarade en femma, sexa eller sjua att respondenternas val av 
betalningsmedel i allmänhet inte påverkas av om en butik är väl inredd (Appendix 2 – Tabell 
50). Dessa resonemang förtydligas i Figur 49 – Omgivning 1, Figur 50 – Omgivning 2 och 
Figur 51 – Omgivning 3 
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Figur 49 – Omgivning 1            Figur 50 - Omgivning 2 

 

Figur 51 - Omgivning 3 

Vår multipla regression av frågorna inom faktorn omgivning gav en justerad förklaringsgrad 
på 0,014 (Appendix 2 - Tabell 59) och det säger oss att 1,4 procent av valet av kontanter som 
betalningsmedel förklaras av faktorn omgivning. Detta är ett för låg värde för att vi ska anse 
att teorierna rörande omgivningen (Guido et al. 2010, El Sayed et al. 2003) går att applicera 
på valet av kontanter som betalningsmedel. 

Utifrån de empiriska värdena vi ovan presenterat kan vi konstatera att de teorier Guido et al. 
(2010, s.366-367) samt El Sayed, Farrag & Belk (2003, s.18) introducerat i sina respektive 
studier rörande hur omgivningens utformning och olika stimuli kan påverka konsumenternas 
val av produkt inte går att applicera till vår kontext på grund av det låga värdet för 
förklarandegraden. Detta eftersom respondenterna i vår studie på respektive fråga rörande 
omgivningens påverkan svarat att varken butikens utformning eller hur butikens inredning ser 
ut påverkar dem i deras val av betalningsmedel. Att andra konsumenter står nära inpå dem i 
kön påverkar generellt inte heller respondenterna i deras val av betalningsmedel. 

Vi menar att resultatet kan bero på att respondenterna generellt inte noterar eller funderar 
kring hur omgivningen ser ut när det handlar om vilket betalningsmedel de skall använda.  
Dessutom anser vi att omgivningens påverkan som faktor är komplex att mäta via en 
enkätundersökning samtidigt som det hade behövts fler situations-specifika frågor för att 
säkert kunna konstatera denna faktorns inverkan på valet av betalningsmedel.  
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5.3.4. Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet Fråga 35 Fråga 36 Fråga 37 Genomsnitt 
Antal svarande 194 194 194 194 
Medelvärde 4.78 2.70 5.42 4.3 

Tabell 11 - Tillgänglighet 

 

Tabell 11 - Tillgänglighet redogör för medelvärdet tillhörande respektive fråga rörande 
tillgänglighet. För fråga 35 beräknades medelvärdet till 4,78 samtidigt som den kumulativa 
procenten visar att 66,5 procent av respondenterna anser det vara enkelt att finna bankomater 
(Appendix 2 – Tabell 51). Samtidigt redogör medelvärdet för fråga 36, vilket är beräknat till 
2,70 att respondenterna sällan nyttjar möjligheten att ta ut kontanter i butik (Tabell 11 - 
Tillgänglighet). Detta resonemang förstärks genom att titta på den kumulativa procenten 
vilken påvisar att 72,2 procent svarat en etta, tvåa eller trea på fråga 36 (Appendix 2 – Tabell 
52). För fråga 37 är medelvärdet 5,42 samtidigt som den kumulativa statistiken redogör för att 
78,4 procent av respondenterna svarat en femma, sexa eller sjua (Tabell 11 – Tillgänglighet & 
Appendix 2 – Tabell 53). Detta innebär att merparten av respondenterna anser det vara enkelt 
att ta ut kontanter. Resonemanget förtydligas även av Figur 52 – Tillgänglighet 1, Figur 53 – 
Tillgänglighet 2 och Figur 54 – Tillgänglighet 3. 

 

Figur 52 - Tillgänglighet 1                 Figur 53 - Tillgänglighet 2 
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Figur 54 - Tillgänglighet 3 

Den multipla regressionsanalysen visar att den justerade förklaringsgraden är 0,059 (Appendix 
2 – Tabell 59) och det innebär att faktorn tillgänglighet förklarar 5,9 procent av valet av 
kontanter som betalningsmedel. Detta anser vi vara ett nog högt värde för en enskild faktor 
för att teorierna rörande tillgänglighet (Poon 2007, Rose & Samouel 2009) till viss del är 
applicerbara inom vår valda kontext. 

Vi närmare reflektion kan vi utifrån Poon’s (2007, s.63) teori rörande hur tillgängligheten av 
utrustning tillhörande internet- och telefonbanken tenderade att öka användandet av 
densamma, konstatera ett liknande samband i vår studie. Vårt resultat påvisade att 
respondenterna ansåg att tillgången av kontanter är god, 54,2 procent av respondenterna 
använder kontanter till köp under 50 kronor samt att 68,1 procent använder kontanter till köp 
under 20 kronor (Appendix 2 - Tabell 32 &  Appendix 2 - Tabell 31). Detta tolkar vi som att 
den goda tillgången av uttagsmöjligheter stimulerar konsumenterna till att använda kontanter 
till köp för mindre än 50 kronor. Om tillgången av kontanter varit låg, tror vi att andelen 
respondenter som använt kontanter till köp under 50 kronor varit färre till antalet eftersom 
uttagsmöjligheterna förenklar ett vanemässigt beteende. Resonemanget ovan går även att 
relatera till studien Rose & Samouel (2009, s.176) gjort där de likt Poon konstaterar att god 
tillgänglighet av utrustning för att kunna utföra online-handel påverkade konsumenterna till 
att nyttja tjänsten mer frekvent. Kopplat till vår kontext menar vi att den goda tillgängligheten 
av uttagsmöjligheter möjliggör ett mer frekvent nyttjande av kontanter som betalningsmedel.  

Vi menar fortsättningsvis att en konsument som av vaneskäl använder kontanter till köp under 
50 kronor skulle förmå att ändra sitt beteende om tillgången av uttagsmöjligheter varit mindre 
eftersom det skulle tvinga dem att bryta sina vanor. Detta resonemang går samman med 
Steinhart & Mazursky konstaterande om att tillgången av utrustning, vilken i detta fall är 
uttagsmöjligheter, stimulerar konsumenterna till att utnyttja möjligheten mer frekvent. (2010, 
s.114-115) Vi menar alltså att respondenterna anser att tillgången på uttagsmöjligheter är 
goda vilket förmår dem ta ut kontanter för att kunna använda dem till köp under 50 kronor. 

Varför det visade sig vara ovanligt att använda möjligheten att ta ut pengar i butik tror vi inte 
har med tillgängligheten att göra. Utifrån egna erfarenheter vet vi att de flesta butikerna 
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erbjuder konsumenterna möjligheten att ta ut kontanter men trots detta nyttjar merparten av 
urvalet inte den möjligheten. Detta menar vi beror på vanebeteendet snarare än tillgången 
eftersom beteendet i att uttagsautomater används till kontantuttag är något vi bär med oss 
sedan länge tillbaka och sådana trender tar tid att bryta. Däremot tror vi att samhället har en 
stor möjlighet att minska användandet av kontanter genom att presentera den kunskap som 
finns rörande effekterna av användningen av kontanter för att därigenom få konsumenterna att 
se syftet med att gå över till att använda andra betalningsmedel som exempelvis kort.  

5.4. Demografiska faktorer 

5.4.1. Ålder 

Ålder Fråga 38 
Antal svarande 194 
Medelvärde 2.93 

Tabell 12 - Ålder 

 

Medelvärdet för respondenternas ålder angavs till 2,93 vilket innebär att snittåldern för de 
svarande var mellan 19-29 och 30-49 men närmare 30-49 (Tabell 12 - Ålder). Detta 
medelvärde är beräknat till 2.93 eftersom en etta motsvarar åldersintervallet 13-18, en tvåa 
19-29 och så vidare. Detta i enlighet med den kumulativa procenten vilken redovisar att 64,5 
procent av respondenterna är mellan 19 – 49 år gamla. (Appendix 2 – Tabell 54) Nämnvärt är 
även att vår population är underrepresenterade av personer i åldrarna 13-18 samt 67 eller mer 
vilket beror på att de var underrepresenterade vid de tidpunkter och den plats vi stod på när vi 
samlade in materialet. Detta beror även på att en relativt stor del av våra enkäter besvarades 
av personer som var anställda vid de olika företagen vi redogjort för i kapitlet urval eftersom 
personer som är yngre än 18 och äldre än 67 år i regel är underrepresenterade på olika företag. 
Åldersfördelningen förtydligas i Figur 55 – Ålder. 

 

Figur 55 - Ålder 

Vidare visar den multipla regressionen en förklarandegrad på 0,004 (Appendix 2 – Tabell 59) 
det innebär att 0,4 procent av valet av kontanter som betalningsmedel förklaras av åldern hos 
konsumenten. Detta är ett för lågt värde vilket gör att vi inte anser att teorierna gällande ålder 
(Yakubu & Alhassan 2007, Creusen 2010, Gough & Sozou 2005) går att applicera på vår 
kontext. 
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Eftersom vår undersökning påvisade att merparten av våra respondenter ligger inom 
åldersintervallet 19-67 samtidigt som dem i allmänhet inte använder kontanter som 
betalningsmedel kan vi inte se ett liknande samband som det Yakubu & Alhassan (2007, 
s.226-228) gjorde i sin undersökning. Den undersökningen handlade om användande av 
kreditkort där det visade sig att äldre konsumenter i regel använde kreditkort mer frekvent än 
vad unga gjorde. Vidare innebär den låga justerade förklarandegraden att Creusens (2010, 
s.31-32) teori om att ålder påverkar vad i en produkt som konsumenter finner önskvärt inte 
går att applicera. Gough & Sozou (2005, s.563–567) visar i sin studie hur ålder påverkar 
pensionssparandet i form av att hög ålder medför ett högre och mer aktivt sparande, dock 
måste även denna teori förkastas i vår kontext. 

Eftersom förklarandegraden för hela faktorn ålder var under fem procent vilket innebär ett 
enligt oss för lågt värde för att kunna relatera teorierna till vår kontext. Vi tror dock att åldern 
kunde fått en större inverkan på valet av betalningsmedel om vi haft fler respondenter i 
åldersintervallerna 13-19 samt 67 eller äldre då skillnaderna och likheterna torde vara 
tydligare sinsemellan gamla och unga än vad de är mellan personer i åldersintervallerna 19- 
67. Detta baserar vi på att skillnaderna i livsförhållanden är störst mellan respondenter som är 
mellan 13-19 och 67 eller äldre eftersom de först nämnda torde ha mindre erfarenheter än de 
äldre respondenterna av att använda kontanter. 

5.4.2. Inkomst 

 

Inkomst  Fråga 39 
Antal svarande 193 
Medelvärde 1.79 

Tabell 13 - Inkomst 

 

Tittar vi på den demografiska faktorn inkomst kan vi konstatera att merparten av 
respondenterna innehar en genomsnittlig inkomst mellan intervallen 0 – 20 000 och 20 000 – 
35 000 kronor även om den ligger närmare det sist nämnda alternativet (Tabell 13 - Inkomst). 
Noterbart är även att respondenter med en månadsinkomst högre än 35 000 kronor endast 
uppgick till 13,9 procent av urvalet (Appendix 2 – Tabell 55). Detta resonemang förtydligas i 
Figur 56 - Inkomst).  
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Figur 56 - Inkomst 

En multipel regression gjord på den demografiska faktorn inkomst ger en justerad 
förklarandegrad på 0,023 (Appendix 2 – Tabell 59). Det innebär att 2,3 procent av varför 
konsumenter väljer att betala med kontanter går att förklara utifrån faktorn ålder. Vidare gör 
den låga förklaringsgraden att det inte går att applicera våra teorier rörande inkomst (Creusen 
2010, Yakubu & Alhassan 2007, Wang et al. 2011, Gough & Sozou 2005) och val av produkt 
inom vår kontext val av kontanter som betalningsmedel. 

Eftersom vi genom den multipla regressionen konstaterat att faktorn inkomst har för låg 
förklarandegrad kan vi heller inte bekräfta att konsumenter med högre inkomster tenderar att 
använda kontanter som betalningsmedel mer eller mindre ofta i linje med vad Yakubu & 
Alhassan (2007, s.226-228) samt Wang et al. (2011, s.191) konstaterat i sina respektive 
studier rörande användande av kreditkort. Utifrån samma resonemang anser vi att det ej går 
att applicera det Creusen (2010, s.31-32) och Gough & Sozou (2005, s.563–567) konstaterat i 
sina respektive studier där konsumenter med hög inkomst tenderar att föredra produkter som 
förmedlar högre status samt att konsumenter med hög inkomst tenderar att pensionsspara i 
större utsträckning.  

Vid närmare reflektion anser vi att skälet till den låga förklarandegraden för faktorn inkomst 
dels beror på att konsumenter i generell bemärkelse sällan använder kontanter. Detta 
samtidigt som det visade sig att konsumenter i allmänhet använder kontanter som 
betalningsmedel vi mindre köp vilket enligt oss snarare beror på konsumenternas erfarenheter 
och vanor än på vilken inkomst respondenterna besitter. Eftersom vi i enlighet med vårt syfte 
och problemformulering ämnar undersöka om faktorn inkomst inverkar på konsumenternas 
val av kontanter som betalningsmedel genomför vi ej någon mer djupgående jämförelse kring 
exempelvis om något samband finns mellan höginkomsttagare och deras användande av 
betalningsmedel.  

5.4.3. Utbildning 

 

Utbildning Fråga 40 
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Antal svarande 194 
Medelvärde 2.83 

Tabell 14 - Utbildning 

 

Faktorn utbildning visade sig, i enlighet med Tabell 14 - Utbildning, ha ett medelvärde 
beräknat till 2,83 vilket innebär att merparten av respondenterna har gymnasial utbildning 
men eftersom 44,3 procent av dem har eller genomför universitetsutbildning blev medelvärdet 
närmare 3. Detta grundar sig i att grundskola motsvarar en etta, gymnasiet en tvåa och så 
vidare. (Appendix 2 – Tabell 56) För att tydliggöra detta resonemang presenterar vi även det i 
Figur 57 - Utbildning där det visuellt framgår att personer med grundskola och 
yrkesutbildning är underrepresenterade i relation till de övriga alternativen gymnasium och 
universitet. 

 

Figur 57 - Utbildning 

Förklarandegraden för faktorn utbildning är 0,07 och det innebär att val av kontanter som 
betalningsmedel förklaras till 7 procent av den demografiska faktorn utbildning (Appendix 2 – 
Tabell 59). Det ser vi som ett nog högt värde för att kunna säga att våra valda teorier rörande 
utbildning (Yakubu & Alhassan 2007, Creusen 2010, Gough & Sozou 2005) till stor del går 
att applicera i vår valda kontext. 

Att teorierna rörande utbildningsnivå till viss del går att applicera i vår kontext gör att vi anser 
Yakubu & Alhassans (2007, s.226-228) & Wang et al. (2011, s.191) teorier om att hög 
utbildningsnivå innebär ett större användande av kreditkort. I vår studie stämmer detta när 
medelvärdet för utbildningsnivå låg kring värdet 3, det vill säga att snittet är relativt högt och 
samtidigt som respondenterna visade på ett lågt användande av kontanter. Vidare menade 
Creusen (2010, s.31-32) och Gough & Sozou (2005, s.563–567) att utbildningsnivå påverkar 
valet av produkter och tjänster och detta stämmer även in i vår kontext då vår studie visar att 
utbildningsnivå påverkar valet av kontanter som betalningsmedel. 

Vi tror att en av anledningarna till varför utbildningsnivån påverkar valet av kontanter som 
betalningsmedel är att denna faktor likt produktinformation hjälper till att forma värderingar 
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hos konsumenten och det är dessa värderingar som ligger till grunden för hur konsumentens 
attityder påverkar valet av betalningsmedel. Vidare anser vi även att en konsument med hög 
utbildning bör ha större chans att komma i kontakt med information rörande betalningsmedels 
påverkan på samhälle och miljö. Samtidigt som vi även tror att högutbildade oftare är kritiska 
till sina val. 

5.4.4. Kön 

 

Kön Fråga 41 
Antal svarande 194 
Medelvärde 1.44 

Tabell 15 - Kön 

Tittar vi på medelvärdet för den demografiska faktorn kön vilket är beräknat till 1,44 kan vi 
konstatera att vi har en god variation sinsemellan män och kvinnor representerade i urvalet 
(Tabell 15 - Kön). Den kumulativa statistiken redogör för att andelen män är 56,2 procent 
medan kvinnor representerar 43,8 procent av urvalet (Appendix 2 – Tabell 57). Nedan i Figur 
58 – Kön förtydligas andelen män och kvinnor som deltagit i studien. 

 

Figur 58 - Kön 

Den multipla regressionen för faktorn kön gav oss ett värde 0 som justerad förklaringsgrad 
(Appendix 2 – Tabell 59). Det innebär att denna faktor förklarar 0,00 procent av varför 
konsumenter väljer att betala med kontanter. Vidare gör det låga värdet även att vi inte kan 
applicera våra teorier förande kön inom kontexten val av kontanter som betalningsmedel. 

Vår studie visar att kön inte har någon påverkan på valet av kontanter som betalningsmedlet 
och det innebär att Yakubu och Alhassans (2007, s.226-228) teori om att kvinnor använder 
kreditkort i högre utsträckning inte kan styrks av vår studie. Samtidigt som Creusens (2010, 
s.31-32) teori om att kvinnor äger fler kreditkort inte heller gick att applicera i vår kontext. 
Funk och Ndubisi (2006, s.46) argument för att kön har påverkan på konsumenters val av bil, 
dock kan vi med vår studie inte applicera denna teori då vi inte funnit något samband mellan 
val av kontanter som betalningsmedel och konsumentens kön. Vidare styrker vår studie det 
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resonemang vilka författarna Gough och Sozou (2005, s.563-567) förde kring att det inte 
finns något samband mellan kön och val av tjänster, då detta är även något som visat sig 
stämma i vår kontext. 

Vi tror att en anledning till att kön inte visar sig påverka valet av kontanter skulle kunna vara 
att män och kvinnor i Sverige idag är ganska jämställda. Detta gör att båda könen i ungefär 
samma utsträckning handlar samma varor och borde därför utsättas för samma 
betalningssituationer. Det gör att vi anser detta resultat som rimligt, då det inte borde finnas 
någon underliggande genetisk förklaring till att ett visst kön är mer eller mindre benägen att 
använda kontanter. 

5.16. Sambandet mellan faktorgrupperna 
När vi utförde en multipel regression där alla frågorna var inkluderade fick vi en justerad 
förklarandegrad på 0,622 (Appendix 2 - Tabell 62). Detta innebär att vår modell (Figur 17 – 
Sammanfattande modell) förklarar 62,2 procent av varför konsumenter väljer att använda sig 
utav kontanter som betalningsmedel. 

Nedan visar Figur 59 – Justerad förklarandegrad, alla faktorer en sammanställning för hur 
mycket de enskilda faktorerna förklarar valet av kontanter som betalningsmedel. 

 

Figur 59 - Justerad förklarandegrad, alla faktorer 

Av denna sammanställning kan vi tydligt se att faktorer som självkontroll, förväntningar, 
familjekultur, andras påverkan, omgivning, ålder, inkomst och kön här väldigt liten 
förklarandegrad och i vissa fall ingen alls. Detta gör att vi har valt att exkludera alla faktorer 
som har en förklarandegrad under fem procent. Fortsättningsvis innebär det att bara 
erfarenheter, vana, attityder, produktinformation, tillgänglighet, och utbildningsnivå blir 
inkluderade i vår modell och förklarandegraden med enbart dessa faktorer inkluderade är 
0,576 det vill säga 57,6 procent av valet av kontanter som betalningsmedel förklaras av vår 
nya modell (Figur 60 – Modell) och då har vi exkluderat sju faktorer. Anledningen till att vi 
valt fem procent som gränsen för att inkludera faktorer är att vi anser det som en nog hög 
justerad förklarandegrad för att faktorn ska enskilt kunna påverka valet av kontanter som 
betalningsmedel.  
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Vidare visar Figur 61– Justerad förklarandegrad, varje faktorgrupp 
interna faktorerna som påverkar valet av betalningsmedlet mest, men det påvisar även att 
externa och demografiska faktorer har en viss påverkan med inte i närheten av 
utsträckning som de interna faktorerna.

Figur 61

Vi har även undersökt korrelation mellan frågor i olika faktorgrupper för att se om det finns 
några tydliga samband mellan svar
finns någon tydlig korrelation mellan frågor mellan faktorgrupperna. Detta innebär att vi inte 
behöver oroa oss för att vårt resultat är skevt på grund av att frågor i olika faktorgrupper 
påverkar varandra.  

5.17. Den statistiskt optimala modellen
I Tabell 59 (Appendix 2) ovan kan vi utläsa vilka frågeställningar som statistiskt sett bäst 
svarar mot den beroende variabeln vilken i detta fall motsvaras av fråga ett i enkäten. Detta 
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Figur 60 – Reviderad Modell 

Justerad förklarandegrad, varje faktorgrupp tydligt att det är de 
interna faktorerna som påverkar valet av betalningsmedlet mest, men det påvisar även att 
externa och demografiska faktorer har en viss påverkan med inte i närheten av 
utsträckning som de interna faktorerna. 

61 - Justerad förklarandegrad, varje faktorgrupp 

Vi har även undersökt korrelation mellan frågor i olika faktorgrupper för att se om det finns 
några tydliga samband mellan svaren hos respondenterna och analysen visade att det inte 
finns någon tydlig korrelation mellan frågor mellan faktorgrupperna. Detta innebär att vi inte 
behöver oroa oss för att vårt resultat är skevt på grund av att frågor i olika faktorgrupper 

5.17. Den statistiskt optimala modellen 
) ovan kan vi utläsa vilka frågeställningar som statistiskt sett bäst 

svarar mot den beroende variabeln vilken i detta fall motsvaras av fråga ett i enkäten. Detta 
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tydligt att det är de 
interna faktorerna som påverkar valet av betalningsmedlet mest, men det påvisar även att 
externa och demografiska faktorer har en viss påverkan med inte i närheten av i samma 

 

Vi har även undersökt korrelation mellan frågor i olika faktorgrupper för att se om det finns 
en hos respondenterna och analysen visade att det inte 

finns någon tydlig korrelation mellan frågor mellan faktorgrupperna. Detta innebär att vi inte 
behöver oroa oss för att vårt resultat är skevt på grund av att frågor i olika faktorgrupper 

) ovan kan vi utläsa vilka frågeställningar som statistiskt sett bäst 
svarar mot den beroende variabeln vilken i detta fall motsvaras av fråga ett i enkäten. Detta 
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kan vi konstatera dels eftersom samtliga frågor vilka är inkluderade i modellen är statistiskt 
signifikanta vilket innebär att dem är lämpade för vidare analys eftersom vi kan anta att dem 
alla är normalfördelade runt medelvärdet. Även för att den justerade förklaringsgraden i detta 
fall uppgår till 0.585 vilket innebär att 58.5 procent av den beroende variabeln (fråga 1) 
förklaras av dessa tio oberoende variabler redovisade i Tabell 60 (Appendix 2). På detta sätt 
har vi lyckats höja förklarandegraden för modellen men då denna beräkning baseras på 
separata frågeställningar går den ej i linje med vårt syfte och vår frågeställning där vi förklarat 
att vi ämnar förklara vilka faktorer snarare än enskilda frågor som motiverar konsumenternas 
val av kontanter som betalningsmedel. Därför anser vi fortsättningsvis att Figur 60 – Modell 
som vi presenterat i avsnittet innan på ett mer utförligt sätt förklarar vilka faktorer som 
påverkar konsumenters val av kontanter som betalningsmedel. Vi anser dock att denna modell 
är värd att notera eftersom det är den statistiskt optimala modellen. 
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6. Slutsatser 
I början av kapitlet presenteras de slutsatser som vi gjort utifrån studiens resultat och analys. 
Sedan presenteras våra förslag på fortsatta forskning inom området. 

Varför använder konsumenter kontanter som betalningsmedel? Utifrån vår studie har vi dragit 
slutsatsen att det idag finns teorier inom konsumentbeteende som förklarar konsumenters val 
av produkt och som även helt eller delvis går att applicera i kontexten val av kontanter som 
betalningsmedel. Vi har funnit att det finns tre olika typer faktorgrupper som påverkar valet 
av kontanter som betalningsmedel och de är interna, externa och demografiska faktorer. Innan 
studien genomfördes trodde vi med utgångspunkt från tidigare forskning (Huang & 
Hutchinson, 2010, s.193, Punj, 1987, s.72, Rose & Samouel, 2009, s.176) att det först i ett 
initialt skede innan köptillfället var de interna och demografiska faktorerna som påverkade 
konsumenters val att välja kontanter som betalningsmedel för att senare i köptillfället också 
bli påverkad av externa faktorer. Figur 61 – Justerad förklarandegrad, varje faktorgrupp 
visar tydligt att det främst är de interna faktorerna som påverka konsumenter, följt av externa 
och slutligen påverkar de demografiska faktorerna valet minst. Detta grundar vi på vår 
multipla regression där den justerade förklarandegraden för varje faktorgrupp beräknades.  

Resultatet innebär att vårt ursprungliga resonemang kring när konsumenter blir påverkad av 
respektive faktorgrupp delvis kan stärkas. Detta då förklarandegraden är störst för de interna 
faktorerna vilka består av faktorerna erfarenhet, vana och attityd, vilka påverkar konsumenten 
innan, i och efter ett köptillfälle (Huang & Hutchinson, 2010, s.193, Punj, 1987, s.72, Rose & 
Samouel, 2009, s.176). Vi anser även att den justerade förklarandegraden för de externa 
faktorerna produktinformation och tillgänglighet indikerar att de påverkar valet av kontanter 
som betalningsmedel, men i mycket mindre utsträckning än de interna. Detta tycker vi stärker 
det initiala resonemanget att faktorerna i denna faktorgrupp endast har möjlighet att påverka i 
köptillfället. 

Däremot har vår studie inte visat något tydligt samband mellan merparten av de demografiska 
faktorerna då det endast var faktorn utbildning som visade sig ha inverkan på valet av 
kontanter som betalningsmedel. Den låga förklarandegraden för denna faktorgrupp tycker vi 
varken stärker eller försvagar vårt resonemang att demografiska faktorer påverkar 
konsumenten innan, i och efter köptillfället. Däremot visar den att demografiska faktorer är 
den faktorgrupp som har minst inverkan på valet av kontanter som betalningsmedel. Vi anser 
det dock rimligt att anta att demografiska faktorer är något som påverkar konsumenten innan, 
i och efter köptillfället, då detta är faktorer som påverkar konsumenten omedvetet. 

Inom faktorgruppen interna faktorer har vi efter vår multipla regressions analys dragit 
slutsatsen att alla faktorer som vi ursprungligen valde att inkludera inte påverkar valet av 
kontanter som betalningsmedel. De faktorer som studien visade att de inte hade påverkan var 
självkontroll, förväntningar och familjekultur och de faktorer som hade påverkan var 
erfarenhet, vana och attityd. Detta baserar vi på den justerade förklaringsgraden för varje 
enskild faktor inom faktorgruppen interna faktorer där vi har valt att exkludera alla faktorer 
som förklarar mindre än fem procent av varför konsumenter använder kontanter som 
betalningsmedel. Vidare visade Figur 59 – Justerad förklarandegrad, varje enskild faktor att 
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6.1 Fortsatt forskning 
Vi har under tiden som vi arbetat med studien insett att det behövs ytterligare forskning inom 
detta område och då främst mer forskning fokuserad mot en eller ett mindre antal faktorer där 
de undersöks med en kvalitativ metod. Detta för att mer ingående förstå skillnader hos varje 
enskild faktor som uppstår när de appliceras i en ny kontext. Då skulle det även finnas en 
möjlighet att förklara varför vissa faktorer går att applicera, men inte andra. 

Vidare tycker vi att det behövs mer forskning på hur sambandet mellan interna, externa och 
demografiska faktorer ser ut i både kontexten val av produkt och betalningsmedel för att i ett 
senare skede kunna göra mer exakt förklara beslutsprocessen och vad som påverkar den hos 
konsumenter. 

Det skulle även vara intressant att göra ytterligare en studie med kvantitativ metod för att om 
endast ett fåtal faktorer undersöks går det även att analysera varje faktor i förhållande till en 
annan för att försöka hitta samband mellan olika faktorgrupper eller teorier. Exempelvis 
skulle det kunna vara intressant att undersöka eventuella samband mellan höginkomsttagare 
och hur ofta de använder kontanter i förhållande till låginkomsttagare. Ytterligare en 
anledning till varför det skulle vara intressant och nödvändigt att mäta endast ett fåtal är att då 
går det att göra en enkät med fler frågor till varje faktor utan att enkäten blir för lång. Detta 
skulle stärka studiens resultat och trovärdighet. 

Vi ser även att liknande studier som denna bör göras med fokus på andra betalningsmedel än 
kontanter. Detta för att även här skapa en ökad förståelse för konsumenters beteenden och val 
av betalningsmedel. Andra perspektiv än konsumentperspektivet är också av intresse för 
vidare forskning inom kontexten val av kontanter som betalningsmedel där studier utifrån 
samhälls- och företagsperspektiv för att tydligare belysa problemområden, hinder och fördelar 
med en viss typ av betalningsmedel. Detta tror vi skulle kunna bidra till att skapa ökad 
förståelse för- och nackdelar med varje betalningsmedel. 
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7. Rekommendationer 
I detta kapitel presenterar vi de förslag som vi anser att Samverkansgruppen för ett tryggare 
Umeå bör ha användning av i deras strategi för att minska kontantanvändningen i Umeå. 

De rekommendationer som vi har till Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå är först att 
fortsätta på deras nuvarande linje med att upplysa och informera konsumenter om hur deras 
val av betalningsmedel påverkar samhället. Detta eftersom vår studie tydligt visar att 
produktinformation, utbildningsnivå och attityd påverkar konsumenters val att betala med 
kontanter. Vi menar att strategin att ge konsumenter information om för och nackdelar med 
olika betalningsmedel utbildar konsumenter och att denna nya produktinformation är något 
som påverkar konsumenters attityder gentemot betalningsmedel. Därtill vill vi poängtera 
vikten av att i denna arbetsprocess vara långsiktig och kontinuerlig eftersom vi i denna studie 
konstaterat att vanebeteenden är svåra att bryta. På grund av detta rekommenderar vi att 
Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå bör arbeta med detta under en längre tid för att nå 
ut med budskapet att det såväl är fördelaktigt för säkerheten, miljön, samhällsekonomin och 
arbetsmiljön att använda andra betalningsmedel än kontanter.  

Vidare anser vi att strategin måste anpassas för att kunna påverka faktorn vana, vilken vi 
funnit påverkar konsumentens val i störst utsträckning. Dock är en vana något som är svårt att 
förändra och likt med vad Jeuland (1979, s.681) säger om att för att bryta en vana måste 
fördelarna med det andra alternativet vara mycket mer fördelaktiga. Detta är något som måste 
tas i betänkande om användandet av kontanter ska minskas och vi tror vanan att betala med 
kontanter kan förändras på ett antal olika sätt. Ett alternativ är att försvåra användandet av 
kontanter, exempelvis genom att begränsa antalet gratis uttag eller minska tillgängligheten 
genom att ta bort bankomater. Tillgänglighet är även en faktor som vår studie visat har 
påverkan på konsumentens val och en negativ inverkan på tillgänglighet torde därför leda till 
ett minskat kontantanvändande. Vi tror dock att detta kan uppfattas som begränsande och 
påverka den personliga friheten i den bemärkelsen att konsumenterna därmed inte får samma 
tillgång till kontanter som de tidigare haft. En minskad tillgång av uttagsmöjligheter skulle 
uppfattas som negativt från konsumenternas perspektiv eftersom det innebär att något alltid 
haft tillgång till begränsas i omfång. 

Ytterligare ett alternativ till att bryta vaneanvändandet av kontanter är att förbättra 
användandet av kort. Det skulle kunna göras exempelvis genom mer pålitliga uppkopplingar 
med babsterminaler eller genom att underlätta möjligheten att koppla företags bonuskort till 
betal-/kreditkort. Detta tror vi skulle kunna vara de extra fördelar vilka konsumenter som idag 
har till vana att betala med kontanter behöver för att ändra sitt betalningsmedel. Dock tror vi 
att det bästa alternativet för att bryta vanebeteendet är att både försvåra användandet av 
kontanter samtidigt förtydliga och förbättra fördelarna med att använda kort. 

Genom att konsumenter får produktinformation, det vill säga blir utbildade påverkar deras 
attityder och genom att en strategi för att minska tillgängligheten och bryta vanebeteendet 
implementeras kommer detta indirekt att påverka konsumenters erfarenheter av kontanter 
negativt. Detta innebär att via en strategi baserad på två av de faktorer som vår studie visat 
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påverka konsumenters val, produktinformation och tillgänglighet, kommer även faktorerna 
erfarenhet, vana, utbildning och attityd att bli påverkade. 

Utifrån vår studie rekommenderar vi ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” att inte 
lägga några resurser på att försöka nå ut till specifika demografiska grupper som exempelvis 
kvinnor, män, unga, äldre, låg- och höginkomsttagare, då vi inte funnit något stöd för att dessa 
grupper har något som helst samband med valet av kontanter som betalningsmedel. Vidare 
anser vi att det skulle vara av intresse för ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” att 
även göra några intervjuer med konsumenter som använder kontanter för att få konkreta 
praktiska förslag på hur de ska kunna påverka dem och andra till att använda kort i större 
utsträckning. Därtill kan vi i enlighet med vår studie konstatera att de interna faktorerna 
självkontroll, förväntningar och familjekultur samt de externa faktorerna andra konsumenters 
påverkan och omgivningen inte påverkar konsumenterna i deras val av kontanter som 
betalningsmedel. 

Sammantaget vill vi till ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” föreslå dels att fokusera 
på att vara långsiktiga i arbetsprocessen för att minska användandet av kontanter men även att 
försöka förändra konsumenternas vanebeteende genom att fokusera på produktinformation, 
och tillgängligheten vilket i sin tur påverkar konsumenternas erfarenheter. För att lyckas med 
projektet att minska kontantanvändandet i Umeå anser vi även att det krävs tydlig information 
kring vilka fördelar användande av alternativa betalningsmedel har utifrån konsumentens 
perspektiv. Detta eftersom det är ”Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå” som 
organiserar kampanjen för ett minskat kontantanvändande samtidigt som det i slutändan är 
konsumenterna vilka står för valet av betalningsmedel. 
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8. Sanningskriterier 
Eftersom vi genomförde en kvantitativ forskning finns det tre viktiga kriterier att uppfylla. 
Dessa är reliabilitet, replikation samt validitet och är mått på tillförlitligheten. Reliabilitet 
bekräftar hur väl resultaten från en undersökning blir detsamma om den upprepas. Således 
innebär en god reliabilitet att resultatet tenderar att bli detsamma när samma undersökning 
genomförs igen och vice versa. Begreppet replikation innebär att om forskare önskar 
genomföra undersökningen igen och om replikationen genomförts innebär det en ytterligare 
kvalitetsstämpel, förutsatt att den påvisar samma resultat. Validitet klassas som det tyngsta 
kvalitetskriteriet då det påvisar om forskningen verkligen undersöker var du ämnar undersöka. 
Således innebär en hög grad av validitet att du till hög grad förklarar det fenomen du ämnar 
förklara och vice versa. (Bryman & Bell, 2006, s.48) 

Inom begreppet validitet finns därtill även underkriterierna begrepps-, intern- samt extern 
validitet där begreppsvaliditet innebär att du mäter vad du ska mäta. Intern validitet innebär 
att de variabler du menar påverkar/påvisar fenomenet verkligen är orsaken till sambandet. Det 
vill säga att i en regressions-analys att de x-variabler du väljer att använda dig av verkligen 
påverkar y-variabeln utan att vara beroende av något särskilt orsakssamband. Den externa 
validiteten å andra sidan påvisar hur väl svaren från undersökningen kan generaliseras till 
andra orter/individer/organisationer vilket innebär att en undersökning med hög grad av 
extern validitet beskriver ett fenomen som går att generalisera på hela länder eller stora 
befolkningsmassor förslagsvis. (Bryman & Bell, 2006, s.48-49) 

 För att säkerställa att dessa tre kvalitetskriterier uppfylls valde vi att utifrån en modell, 
inkluderande de variabler vi anser påverka konsumenternas val av kontanter som 
betalningsmedel, genomföra en enkätundersökning i syfte att testa och undersöka vilka 
variabler som förklarar anledningarna till att konsumenterna väljer kontanter som 
betalningsmedel. Att denna enkätundersökning är genomförd på en objektiv plats i form av 
centrala och på tider då det inte går att urskilja någon särskild grupp människor som vistas på 
platsen. Detta samtidigt som det totala antalet respondenter, 194 stycken bidrar till att öka 
såväl reliabiliteten, replikationen samt validiteten då den kvantitativa undersökningen 
kommer ge oss en objektiv indikation på vilka faktorer som påverkar konsumentbeteendet 
rörande val av kontanter som betalningsmedel. 

Därtill har vi för att stärka sannolikheten för vår studie valt att för varje faktor beräkna både 
om varje faktor är signifikant vilket indikerar om det finns en varierad åsikt i frågan, det vill 
säga att medelvärdet för respondenternas svar i allmänhet skiljer sig från fyra vilket är 
mittpunkten i vår sjugradiga svarsmall. Därtill beräknar vi även värdet för Cronbach’s alpha 
vilket mäter reliabiliteten där ett värde för Cronbach’s alpha som överstiger 0.70, det vill säga 
70 procent, innebär god reliabilitet. Nämnas bör att perfekt reliabilitet innebär 1.0, det vill 
säga 100 procentig reliabilitet inom en faktor, vilket i sin tur betyder att samtliga frågor vilka 
svarar mot en faktor mäter exakt samma fenomen. (Hair et al., 1998, s.118) 

Beräkningar baserade på ett 95-procentigt konfidensintervall påvisade att samtliga av våra 
frågor är statistiskt signifikanta vilket innebär att medelvärdet för respektive fråga varierar 
från siffran 4 vilket är mittpunkten på vår valda sjugradiga skala. (Appendix 2 – Tabell 58) 
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Utifrån detta kan vi sedermera göra antagandet att alla våra frågor är normalfördelade och det 
innebär att det finns en varierad åsikt i respektive fråga. Detta konstaterande rörande 
signifikansnivåerna utgör goda förutsättningar för sannolikhetskriterierna då normalfördelade 
variabler (frågor) innebär att dem är lämpliga för vidare analys. 

Faktorer Cronbach alpha 
Självkontroll 0,461 
Erfarenheter 0,13 
Förväntningar -0,279 
Familjekultur 0,29 
Vana 0,551 
Attityder 0,369 
Andras påverkan 0,353 
Produktinformation 0,132 
Omgivning -1,069 
Tillgänglighet 0,358 

Tabell 16 - Cronbach alpha 

Vid en titt på Tabell 16 – Cronbach alpha kan vi konstatera att ingen av våra faktorer når upp 
till ett värde lika med eller högre än 0.7, det vill säga 70 procent, för Cronbach’s alpha vilket 
innebär låg reliabilitet för respektive faktor (Hair et al., 1998, s.118). Detta grundar sig enligt 
oss dels i att vi använt oss av ett fåtal frågor för att svara gentemot respektive faktors inverkan 
på konsumenternas val av kontanter som betalningsmedel. Även att några frågor är 
formulerade utifrån en specifik situation gör att respondentens val att svara en sjua på en fråga 
inte behöver motsvaras av en sjua på nästkommande fråga och detta konstaterande leder 
därför till ett lågt värde för Cronbach’s alpha. Ett ytterligare skäl är att vi för vissa faktorer 
formulerade frågorna på egen hand eftersom vi inte fann lämpliga frågor som tidigare forskare 
använt för att undersöka samma faktorer i annan kontext. Sammantaget bidrar dessa 
anledningar till att vi för våra respektive faktorer fått låga värden för Cronbach’s alpha. Trots 
det, anser vi att vårt resultat bidrar med tillämpbar information då vi utifrån 
förklarandegraden, medelvärden och kumulativ procent fortfarande anser det vara möjligt att 
se samband och utifrån det dra rimliga slutsatser rörande konsumentbeteende och vår kontext. 
Att vi för vissa faktorer fått negativa värden för Cronbach’s alpha beror på att respondenterna 
i regel svarat ett högt värde på någon fråga medan de för nästkommande fråga angett ett lågt 
värde tillhörande respektive faktor.  

Återigen vill vi här poängtera att detta framför allt beror på att våra frågeställningar i vissa fall 
är situationsbaserade vilket innebär att svara en etta på en situationsfråga inte behöver följas 
upp genom att svara en etta på nästkommande fråga för att frågorna inte är i relation till 
varandra. Exempel på detta är frågorna rörande omgivningens påverkan där vi i fråga 33 
frågar respondenterna om de är mer benägna att använda kontanter som betalningsmedel när 
andra konsumenter står nära inpå dem i kön. Sedermera frågar vi i fråga 34 om 
konsumenterna är mindre benägna att använda kontanter som betalningsmedel i en väl inredd 
butik vilket sammantaget innebär att om en respondent varit med om den ena situationen så 
förutsätter det inte att den varit med om den andra situationen.  
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Appendix 1 - Marknadsundersökning Umeå 
4 april, 2011 

Kära respondenter, 

Vi är två studenter som arbetar med vårt examensarbete inom civilekonomprogrammet med 
inriktning mot service management vid Umeå universitet.  

Vår undersökning har fokus på vad som påverkar konsumenter till att använda kontanter som 
betalningsmedel, då kontanter är ett betalningsmedel som bidrar med stora samhällsproblem 
relativt sett till andra betalningsmedel. 

Vi utför denna studie i samarbete med Samverkansgruppen för ett tryggare Umeå och de 
arbetar för att minska kontanthanteringen i Umeå utifrån ett miljö-, arbetsmiljö- och 
säkerhetsperspektiv. Alla svar är helt anonyma och ni kan inte identifieras på något sätt. 

Tveka inte om ni har några frågor angående undersökningen eller det är något som ni inte 
förstår. När ni har fyllt i enkäten är det bara att lämna in den till oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Jens Barkestam 
Niklas Eriksson 
  



 

Enkätintroduktion 

Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet med inriktning mot service 
management vid Umeå universitet. Denna undersökning gör vi för att förklara varför 
konsumenter använder sig av kontanter som betalningsmedel och ert deltagande kommer vara 
av stor vikt för resultatet 

Enkäten består av 41 frågor och är tre sidor lång. Vi är intresserade av ärliga svar och som vi 
tidigare nämnt är alla svarande helt anonyma. 

 Aldrig      Alltid 
1. Hur ofta använder du kontanter som 
betalningsmedel....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen ange hur väl följande 
påståenden angående självkontroll 
stämmer in på dig som konsument 

Håller 
inte 
med 

     
Håller 
med 

2. Mitt val av betalningsmedel är det 
endast jag som påverkar........................... 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag har svårt att själv välja vilket 
betalningsmedel jag ska använda............. 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen markera hur nedanstående 
påståenden angående erfarenheter 
stämmer in på dig som konsument 

Instäm
-mer 
inte 

     
Instäm
-mer 

4. Jag är medveten om vilka typer av 
betalningsmedel som existerar................. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag använder sällan kontanter som 
betalningsmedel....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag känner mig säker i att betala med 
kontanter.................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen ange hur följande påståenden 
angående förväntningar stämmer in på 
dig som konsument 

Håller 
inte 
med 

     
Håller 
med 

7. Det har ofta hänt att jag har försökt 
betala med kontanter men ändrat mitt 
betalningssätt, därför att butiken föredrar 
kortbetalning............................................ 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Det händer ofta att tekniska problem i 
butiker gör att jag inte kan betala med 
kort........................................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag anser att kontanter går att använda 
vid alla betalningstillfällen....................... 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen ange hur nedanstående 
påståenden angående familjekultur 
påverkar dig som konsument 

Instäm
-mer 
inte 

     
Instäm
-mer  

10. Mina närstående använder i regel 
kontanter när de ska betala....................... 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Under min uppväxt använde mina 
närstående oftast inte kontanter som 
betalningsmedel....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Vänligen markera hur följande 
påståenden rörande vana stämmer in 
på dig som konsument 

Håller 
inte 
med 

     
Håller 
med 

12. Jag överväger vilket betalningsmedel 
som ska användas innan jag betalar......... 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag använder generellt kontanter till 
köp under 100 kr...................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag använder generellt inte kontanter 
till köp över 500 kr................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Jag använder generellt kontanter till 
köp under 50 kr........................................ 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag använder generellt kontanter till 
köp under 20 kr........................................ 

1 2 3 4 5 6 7 

17. När jag betalar funderar jag inte på 
vilket betalningssätt som jag ska använda 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen ange det 
alternativ som du 
anser stämma 
bäst överens med 
betalningsmedlet 
kontanter 

Väldigt Måttligt Något 
Varken 

eller 
Något Måttligt Väldigt  

18. Effektivt □ □ □ □ □ □ □ Ineffektivt 

19. Praktiskt □ □ □ □ □ □ □ Opraktiskt 

20. Ohygieniskt □ □ □ □ □ □ □ Hygieniskt 

21. Säkert □ □ □ □ □ □ □ Osäkert 

22. Pålitligt □ □ □ □ □ □ □ Opålitligt 

23 Lättanvänt □ □ □ □ □ □ □ Svåranvänt 

        
Vänligen ange hur nedanstående 
påståenden angående andra 
konsumenters påverkan stämmer in på 
dig som konsument 

Håller 
inte 
med 

     
Håller 
med 

24. Jag använder ofta samma 
betalningsmedel som personerna framför 
mig i kön.................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Vad andra konsumenter använder för 
betalningsmedel påverkar inte mitt val av 
betalningsmedel....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen ange hur följande påståenden 
rörande produktinformation stämmer 
in på dig som konsument 

Instäm
-mer 
inte 

     
Instäm
-mer 

26. Jag anser mig ha god kunskap om hur 
mitt val av betalningsmedel påverkar 
samhället.................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Jag tror att företag/butiker föredrar att 
jag använder kontanter när jag betalar..... 

1 2 3 4 5 6 7 

  



 

Vänligen markera det betalningsmedel 
som du tror är korrekt för 
nedanstående alternativ 

Kort Kontanter 

28. Bäst för miljön.................................... □ □ 

29. Säkrast................................................ □ □ 

30. Minst kostsamt för samhället............. □ □ 
31. Skapar bäst arbetsmiljö för anställda i 
butik.........................................................  □ □ 
        
Vänligen ange hur följande påståenden 
angående omgivningens påverkan 
stämmer överens med dig som 
konsument 

Håller 
inte 
med 

     
Håller 
med 

32. Hur butiken är utformad påverkar mitt 
val av betalningsmedel............................. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Jag föredrar att använda kontanter 
hellre än kort i butiker där andra 
konsumenter står mig nära inpå i kön...... 

1 2 3 4 5 6 7 

34. I en väl inredd butik är jag mindre 
benägen att använda kontanter................. 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen markera hur nedanstående 
påståenden angående tillgänglighet 
stämmer in på dig som konsument 

Instäm
-mer 
inte 

     
Instäm
-mer 

35. Det är enkelt att hitta bankomater...... 1 2 3 4 5 6 7 
36. Jag utnyttjar ofta möjligheten att ta ut 
kontanter i butik....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Jag anser det vara enkelt att ta ut 
kontanter.................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 

        
Vänligen markera det alternativ som överensstämmer med dig 
38. Ålder: □13-18 år □19-29 år □30-49 år □50-67 år □67 år eller mer 
39. Månadsinkomst 
(brutto): □0 - 20 000 kr □20 000-35 000 kr □ 35 000 kr eller mer 

40. Utbildningsnivå: □Grundskola □Gymnasium □Yrkesutbildning □Universitet 

41. Kön: □Man □Kvinna 
 

Tack för att ni hjälpte oss genom att delta i denna undersökning. Vi uppskattar verkligen att ni 
tog er tid och delade med av era åsikter. Ert bidrag kommer att göra skillnad. 

Vänligen, 
Jens Barkestam 
Niklas Eriksson 
  



 

Appendix 2 - Tabeller 
Beroende variabel (Y), fråga 1 

Fråga 1 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 9 4.6 4.6 
2 75 38.7 43.3 
3 47 24.2 67.5 
4 27 13.9 81.4 
5 25 12.9 94.3 
6 8 4.1 98.5 
7 3 1.5 100 
Total 194 100  
Tabell 17 - Frekvens, beroende variabel 

Självkontroll, fråga 2 

Självkontroll 
fråga 2 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 7 3.6 3.6 
2 22 11.3 14.9 
3 22 11.3 26.3 
4 18 9.3 35.6 
5 26 13.4 49.0 
6 47 24.2 73.2 
7 52 26.8 100 
Total 194 100  
Tabell 18 - Frekvens, självkontroll fråga 2 

Självkontroll, fråga 3 

Självkontroll 
fråga 3 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 2 1.0 1.0 
2 4 2.1 3.1 
3 5 2.6 5.7 
4 13 6.7 12.4 
5 23 11.9 24.2 
6 65 33.5 57.7 
7 82 42.3 100 
Total 194 100  
Tabell 19 - Frekvens, självkontroll fråga 3 

 

 

 

 

 

 



 

Erfarenhet, fråga 4 

Erfarenhet  
fråga 4 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 0 0 0 
2 3 1.5 1.5 
3 9 4.6 6.2 
4 15 7.7 13.9 
5 28 14.4 28.4 
6 76 39.2 67.5 
7 63 32.5 100 
Total 194 100  
Tabell 20 - Frekvens, erfarenhet fråga 4 

Erfarenhet, fråga 5 

Erfarenhet  
fråga 5 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 28 14.4 14.4 
2 43 22.2 36.6 
3 28 14.4 51.0 
4 17 8.8 59.8 
5 20 10.3 70.1 
6 33 17.0 87.1 
7 25 12.9 100 
Total 194 100  
Tabell 21 - Frekvens, erfarenhet fråga 5 

Erfarenhet, fråga 6 

Erfarenhet  
fråga 6 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 3 1.5 1.5 
2 16 8.2 9.8 
3 12 6.2 16.0 
4 18 9.3 25.3 
5 30 15.5 40.7 
6 53 27.3 68.0 
7 62 32.0 100 
Total 194 100  
Tabell 22- Frekvens, erfarenhet fråga 6 

Förväntningar, fråga 7 

Förväntningar 
fråga 7 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 1 0.5 0.5 
2 4 2.1 2.6 
3 4 2.1 4.6 
4 12 6.2 10.8 
5 18 9.3 20.1 
6 61 31.4 51.5 
7 94 48.5 100 
Total 194 100  
Tabell 23 - Frekvens, förväntningar fråga 7 



 

Förväntningar, fråga 8 

Förväntningar  
fråga 8 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 41 21.1 21.1 
2 62 32.0 53.1 
3 31 16.0 69.1 
4 29 14.9 84.0 
5 16 8.2 92.3 
6 12 6.2 98.5 
7 3 1.5 100 
Total 194 100  
Tabell 24 - Frekvens, förväntningar fråga 8 

Förväntningar, fråga 9 

Förväntningar 
fråga 9 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 26 13.4 13.4 
2 14 7.2 20.6 
3 14 7.2 27.6 
4 19 9.8 37.6 
5 29 14.9 52.6 
6 52 26.8 79.4 
7 40 20.6 100,0 
Total 194 100  
Tabell 25 - Frekvens, förväntningar fråga 9 

Familjekultur, fråga 10 

Familjekultur 
fråga 10 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 10 5.2 5.2 
2 15 7.7 12.9 
3 21 10.8 23.7 
4 17 8.8 32.5 
5 38 19.6 52.1 
6 63 32.5 84.5 
7 30 15.5 100 
Total 194 100  
Tabell 26 - Frekvens, familjekultur fråga 10 

Familjekultur, fråga 11 

Familjekultur 
fråga 11 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 55 28.4 28.4 
2 32 16.5 44.8 
3 13 6.7 51.5 
4 12 6.2 57.7 
5 7 3.6 61.3 
6 32 15.5 77.8 
7 43 2.2 100 
Total 194 100  
Tabell 27 - Frekvens, familjekultur fråga 11 



 

Vana, fråga 12 

Vana fråga 12 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 11 5.7 5.7 
2 7 3.6 9.3 
3 19 9.8 19.1 
4 16 8.2 27.3 
5 26 13.4 40.7 
6 72 37.1 77.8 
7 43 22.2 100 
Totalt 194 100  
Tabell 28 - Frekvens, vana fråga 12 

Vana, fråga 13 

Vana fråga 13 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 37 19.1 19.1 
2 32 16.5 35.6 
3 24 12.4 47.9 
4 19 9.8 57.7 
5 21 10.8 68.6 
6 27 13.9 82.5 
7 34 17.5 100 
Totalt 194 100  
Tabell 29 - Frekvens, vana fråga 13 

Vana, fråga 14 

Vana, fråga 14 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 107 55.2 55.2 
2 39 20.1 75.3 
3 13 6.7 82 
4 11 5.7 87.6 
5 9 4.6 92.3 
6 8 4.1 96.4 
7 7 3.6 100 
Totalt 194 100  
Tabell 30 - Frekvens, vana fråga 14 

Vana, fråga 15 

Vana, fråga 15 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 28 14.4 14.4 
2 29 14.9 29.4 
3 16 8.2 37.6 
4 14 7.2 44.8 
5 17 8.8 53.6 
6 30 15.5 69.1 
7 60 30.9 100 
Totalt 194 100  
Tabell 31 - Frekvens, vana fråga 15 



 

Vana, fråga 16 

Vana fråga 16 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 22 11.3 11.3 
2 13 6.7 18 
3 14 7.2 25.3 
4 13 6.7 32 
5 18 9.3 41.2 
6 36 18.6 59.8 
7 78 40.2 100 
Totalt 194 100  
Tabell 32 - Frekvens, fråga 16 

Vana, fråga 17 

Vana fråga 17 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 23 11.9 11.9 
2 21 10.8 22.7 
3 20 10.3 33 
4 24 12.4 45.4 
5 11 5.7 51 
6 40 20.6 71.6 
7 55 28.4 100 
Totalt 194 100  
Tabell 33 - Frekvens, vana fråga 17 

Attityd, fråga 18 

Attityd 
fråga 18 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 9 4.6 4.6 
2 26 13.4 18.0 
3 29 14.9 33.0 
4 30 15.5 48.5 
5 26 13.4 61.9 
6 44 22.7 84.5 
7 29 14.9 100 
Total 194 100  
Tabell 34 - Frekvens, attityd fråga 18 

Attityd, fråga 19 

Attityd 
fråga 19 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 21 10.8 10.8 
2 30 15.5 26.3 
3 17 8.8 35.1 
4 20 10.3 45.4 
5 52 26.8 72.2 
6 43 22.2 94.3 
7 11 5.7 100 
Total 194 100  
Tabell 35 - Frekvens, attityd fråga 19 



 

Attityd, fråga 20 

Attityd 
fråga 20 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 75 38.7 38.9 
2 29 14.9 53.9 
3 30 15.5 69.4 
4 20 10.3 79.8 
5 13 6.7 86.5 
6 16 8.2 94.8 
7 10 5.2 100 
Total 193 100  
Tabell 36 - Frekvens, attityd fråga 20 

Attityd, fråga 21 

Attityd 
fråga 21 

Frekvens Procent Kumulativ 
Procent 

1 28 14.4 14.4 
2 27 13.9 28.4 
3 23 11.9 40.2 
4 35 18.0 58.2 
5 20 10.3 68.6 
6 35 18.0 86.6 
7 26 13.4 100 
Total 194 100  
Tabell 37 - Frekvens, attityd fråga 21 

Attityd, fråga 22 

Attityd 
fråga 22 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 7 3.6 3.6 
2 15 7.7 11.4 
3 14 72 18.7 
4 15 7.7 26.4 
5 37 19.1 45.6 
6 62 32.0 77.7 
7 43 22.2 100 
Total 194 100  
Tabell 38 - Frekvens, attityd fråga 22 

 

 

 

 

 

 



 

Attityd, fråga 23 

Attityd 
fråga 23 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 10 5.2 5.2 
2 17 8.8 13.9 
3 19 9.8 23.7 
4 22 11.3 35.1 
5 42 21.6 56.7 
6 48 24.7 81.4 
7 36 18.6 100 
Total 194 100  
Tabell 39 - Frekvens, attityd fråga 23 

Andra konsumenters påverkan, fråga 24 

Andra 
konsumenters 
påverkan fråga 
24 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 140 72.2 72.2 
2 30 15.5 87.6 
3 5 2.6 90.2 
4 8 4.1 94.3 
5 2 1 95.4 
6 7 3.6 99 
7 2 1 100 
Totalt 194 100  
Tabell 40 - Frekvens, andra konsumenters påverkan fråga 24 

Andra konsumenters påverkan, fråga 25 

Andra 
konsumenters 
påverkan fråga 
25 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 123 63.4 63.4 
2 41 21.1 84.5 
3 14 7.2 91.8 
4 2 1.0 92.8 
5 0 0 92.8 
6 5 2.6 95.4 
7 9 4.6 100 
Total 194 100 0 
Tabell 41 - Frekvens, andra konsumenters påverkan fråga 25 

 

 

 

 



 

Produktinformation, fråga 26 

Produktinforma
tion 
fråga 26 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 9 4.6 4.6 
2 28 14.4 19.1 
3 34 17.5 36.6 
4 39 20.1 56.7 
5 25 12.9 69.6 
6 26 13.4 83.0 
7 33 17.0 100 
Total 194 100  
Tabell 42- Frekvens, produktinformation fråga 26 

Produktinformation, fråga 27 

Produktinforma
tion 
fråga 27 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 3 1.5 1.5 
2 17 8.8 10.3 
3 19 9.8 20.1 
4 23 11.9 32.0 
5 28 14.4 46.4 
6 40 20.6 67.0 
7 64 33.0 100 
Total 194 100  
Tabell 43 - Frekvens, produktinformation, fråga 27 

Produktinformation, fråga 28 

Produktinforma
tion fråga 28 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

Kort 179 92.3 92.3 
Kontanter 15 7.7 100 
Tabell 44 - Frekvens, produktinformation fråga 28 

Produktinformation, fråga 29 

Produktinforma
tion fråga 29 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

Kort 142 73.2 73.2 
Kontanter 52 26.8 100 
Totalt 194 100  
Tabell 45 - Frekvens, produktinformation fråga 29 

Produktinformation, fråga 30 

Produktinforma
tion fråga 30 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

Kort 172 88.7 88.7 
Kontanter 22 11.3 100 
Totalt 194 100  
Tabell 46 - Frekvens, produktinformation fråga 30 



 

Produktinformation, fråga 31 

Produktinforma
tion fråga 31 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

Kort 179 92.3 92.3 
Kontanter 15 7.7 100 
Totalt 194 100  
Tabell 47 - Frekvens, produktinformation fråga 31 

Omgivning, fråga 32 

Omgivning 
fråga 32 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 70 36.1 36.1 
2 44 22.7 58.8 
3 22 11.3 70.1 
4 21 10.8 80.9 
5 22 11.3 92.3 
6 7 3.6 95.9 
7 8 4.1 100 
Total 194 100  
Tabell 48 - Frekvens, omgivning fråga 32 

Omgivning, fråga 33 

Omgivning 
fråga 33 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 78 40.2 40.2 
2 41 21.1 61.3 
3 22 11.3 72.7 
4 26 13.4 86.1 
5 14 7.2 93.3 
6 9 4.6 97.9 
7 4 2.1 100 
Total 194 100  
Tabell 49 - Frekvens, omgivning fråga 33 

Omgivning, fråga 34 

Omgivning 
fråga 34 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 11 5.7 5.7 
2 12 6.2 11.9 
3 13 6.7 18.6 
4 27 13.9 32.5 
5 16 8.2 40.7 
6 36 18.6 59.3 
7 79 40.7 100 
Total 194 100  
Tabell 50 - Frekvens, omgivning fråga 34 

 

 



 

Tillgänglighet, fråga 35 

Tillgänglighet  
fråga 35 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 5 2.6 2.6 
2 9 4.6 7.2 
3 24 12.4 19.6 
4 27 13.9 33.5 
5 58 29.9 63.4 
6 46 23.7 87.1 
7 25 12.9 100 
Total 194 100  
Tabell 51 - Frekvens, tillgänglighet fråga 35 

Tillgänglighet, fråga 36 

Tillgänglighet  
fråga 36 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 52 26.8 26.8 
2 61 31.4 58.2 
3 27 13.9 72.2 
4 24 12.4 84.5 
5 13 6.7 91.2 
6 12 6.2 97.4 
7 5 2.6 100 
Total 194 100  
Tabell 52 - Frekvens, tillgänglighet fråga 36 

Tillgänglighet, fråga 37 

Tillgänglighet  
fråga 37 

Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

1 3 1.5 1.5 
2 6 3.1 4.6 
3 10 5.2 9.8 
4 23 11.9 21.6 
5 43 22.2 43.8 
6 63 32.5 76.3 
7 46 23.7 100 
Total 194 100  
Tabell 53 - Frekvens, tillgänglighet fråga 37 

Ålder, fråga 38 

Ålder fråga 38 Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

13-18 9 4.6 4.6 
19-29 65 33.5 38.1 
30-49 60 30.9 69.1 
50-67 50 25.8 94.8 
67+ 10 5.2 100 
Tabell 54 - Frekvens, ålder fråga 38 

 



 

Inkomst, fråga 39 

Inkomst fråga 39 Frekvens Procent Kumulativ procent 
0 – 20 000 kr 68 35.1 35.2 
20 000 – 35 000 kr 98 50.5 86.0 
35 000 kr eller mer 27 13.9 100 
Totalt 193 100  
Tabell 55 - Frekvens, inkomst fråga 39 

Utbildning, fråga 40 

Utbildning fråga 40 Frekvens Procent Kumulativ procent 
Grundskola 22 11.3 11.3 
Gymnasium 75 38.7 50.0 
Yrkesutbildning 11 5.7 55.7 
Universitet 86 44.3 100 
Totalt 194 100  
Tabell 56 - Frekvens, utbildning fråga 40 

Kön, fråga 41 

Kön fråga 41 Frekvens Procent Kumulativ procent 
Man 109 56.2 56.2 
Kvinna 85 43.8 100 
Totalt 194 100  
Tabell 57 - Frekvens, kön fråga 41 

Signifikansnivåer 

Faktorer Signifikansnivåer 
Fråga 1: Hur ofta använder du kontanter som betalningsmedel? 0.00 
Fråga 2: Mitt val av betalningsmedel är det endast jag som påverkar. 0.00 
Fråga 3: Jag har svårt att själv välja vilket betalningsmedel jag ska 
använda. 

0.00 

Fråga 4: Jag är medveten om vilka typer av betalningsmedel som 
existerar. 

0.00 

Fråga 5: Jag använder sällan kontanter som betalningsmedel. 0.00 
Fråga 6: Jag känner mig säker i att betala med kontanter. 0.00 
Fråga 7: Det har ofta hänt att jag har försökt betala med kontanter 
men ändrat mitt betalningssätt, därför att butiken föredrar 
kortbetalning. 

0.00 

Fråga 8: Det händer ofta att tekniska problem i butiker gör att jag inte 
kan betala med kort. 

0.00 

Fråga 9: Jag anser att kontanter går att använda vid alla 
betalningstillfällen. 

0.00 

Fråga 10: Mina närstående använder i regel kontanter när de ska 
betala.   

0.00 

Fråga 11: Under min uppväxt använde mina närstående oftast inte 
kontanter som betalningsmedel. 

0.00 

Fråga 12: Jag överväger vilket betalningsmedel som ska användas 
innan jag betalar. 

0.00 

Fråga 13: Jag använder generellt kontanter till köp under 100 kr. 0.00 
Fråga 14: Jag använder generellt inte kontanter till köp över 500 kr 0.00 
Fråga 15: Jag använder generellt kontanter till köp under 50 kr 0.00 



 

Fråga 16: Jag använder generellt kontanter till köp under 20 kr 0.00 
Fråga 17: När jag betalar funderar jag inte på vilket betalningssätt som 
jag ska använda 

0.00 

Fråga 18: Effektivt – Ineffektivt. 0.00 
Fråga 19: Praktiskt – Opraktiskt. 0.00 
Fråga 20: Ohygieniskt – Hygieniskt. 0.00 
Fråga 21: Säkert – Osäkert. 0.00 
Fråga 22: Pålitligt – Opålitligt. 0.00 
Fråga 23: Lättanvänt – Svåranvänt. 0.00 
Fråga 24: Jag använder ofta samma betalningsmedel som personerna 
framför mig i kön. 

0.00 

Fråga 25: Vad andra konsumenter använder för betalningsmedel 
påverkar inte mitt val av betalningsmedel. 

0.00 

Fråga 26: Jag anser mig ha god kunskap om hur mitt val av 
betalningsmedel påverkar samhället. 

0.00 

Fråga 27: Jag tror att företag/butiker föredrar att  jag använder 
kontanter när jag betalar 

0.00 

Fråga 28: Bäst för miljön. 0.00 
Fråga 29: Säkrast. 0.00 
Fråga 30: Minst kostsamt för samhället. 0.00 
Fråga 31: Skapar bäst arbetsmiljö för anställda i butik. 0.00 
Fråga 32: Hur butiken är utformad påverkar mitt val  av 
betalningsmedel 

0.00 

Fråga 33: Jag föredrar att använda kontanter hellre än kort i butiker 
där andra konsumenter står mig nära inpå i kön 

0.00 

Fråga 34: I en väl inredd butik är jag mindre benägen att använda 
kontanter. 

0.00 

Fråga 35: Det är enkelt att hitta bankomater.  0.00 
Fråga 36: Jag utnyttjar ofta möjligheten att ta ut kontanter i butik. 0.00 
Fråga 37: Jag anser det vara enkelt att ta ut kontanter. 0.00 
Fråga 38: Ålder. 0.00 
Fråga 39: Månadsinkomst. 0.00 
Fråga 40: Utbildningsnivå. 0.00 
Fråga 41: Kön 0.00 
Tabell 58 - Signifikansnivåer 

Justerad förklarandegrad per faktorgrupp 

Faktorer Justerad förklarandegrad 
Självkontroll 0,01 
Erfarenheter 0,383 
Förväntningar 0,036 
Familjekultur 0,003 
Vana 0,406 
Attityder 0,223 
Andras påverkan 0 
Produktinformation 0,085 
Omgivning 0,014 
Tillgänglighet 0,059 
Ålder 0,004 
Inkomst 0,023 
Utbildningsnivå 0,07 
Kön 0 
Tabell 59 - Justerad förklarandegrad per faktorgrupp 



 

Signifikansnivåer – Statistisk optimal modell 

Variabler i den statistiskt 
optimala modellen 

Signifikansnivå 

Erfarenheter fråga 4 0.034 
Erfarenheter fråga 5 0.000 
Erfarenheter fråga 6 0.004 
Vana fråga 13 0.000 
Vana fråga 14 0.000 
Vana fråga 15 0.000 
Attityder fråga 23 0.020 
Kunskap fråga 31 0.000 
Tillgänglighet fråga 35 0.000 
Utbildning fråga 40 0.008 

 

Justerad förklarandegrad – Statistisk optimal modell 

Justerad förklarandegrad 
för den statistiskt optimala 
modellen 
0.585 
Tabell 61 - Förklarandegrad, statistik optimal modell 

Justerad förklarandegrad – alla faktorer 

Justerad förklarandegrad 
alla faktorer inkluderade 
0.622 
Tabell 62 - Justerad förklarandegrad, alla faktorer 

Tabell 60 - Signifikansnivåer, statistisk optimal modell 


