
Det finansiella beteendet på den 
svenska kreditkortsmarknaden 

Av: Emelie Kindlund, Sofie Wallinder

Handledare: Ogi Chun  
Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 
Kandidatuppsats 15 hp  
Finansiering | Vårterminen 2018 
Programmet för kandidat i företagsekonomi 



Sammanfattning 
Titel: Det finansiella beteendet på kreditkortsmarknaden 
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Examinator: Cheick Wagué 
 
Bakgrund: Genom åren har kreditutvecklingen varit omfattande och påskyndat individens 
handlingsmönster, där man i större utsträckning först konsumerar och därefter betalar. Enligt 
Statistiska Centralbyrån och Sveriges Riksbank visas en återkommande trend av ökad utlåning 
samt ökad användning av kreditkort. På senare år har därför forskning kring ekonomisk kunskap 
blivit allt med aktuellt då avgörandet i valet att konsumera, spara eller investera handlar om att 
individen måste vara finansiellt medveten. 
 
Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida en individs ekonomiska förståelse och personlighet 
påverkar dennes finansiella beteende på den svenska kreditkortsmarknaden. 
 
Teori: De teorier och modeller som har tillämpats är finansiellt beteende, kognitiv dissonans 
och livscykelhypotesen.  
 
Metod: Studien har bedrivit en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Insamlad empiri har 
sitt ursprung från en enkätundersökning, utformad efter undersökningens syfte.  
 
Slutsats: Studien påvisar att den ekonomiska kunskapen är bristfällig hos de undersökta 
kreditkortsinnehavarna, där den genomsnittliga kunskapen visade på 1,43 rätt av fyra. Andra 
resultat som även går att tyda från studien är att majoriteten av respondenterna hade en övertro 
på sig själv, det vill säga att deras objektiva ekonomiska kunskap inte överensstämmer med 
dess subjektiva. Samtidigt går det att identifiera att ålder var den faktor som påverkar 
respondenternas kreditkortsanvändning i störst utsträckning i jämförelse med dess civilstånd 
och om de hade hemmavarande barn eller inte. Studiens empiri påvisade dessutom att variabeln 
självkontroll var statistiskt signifikant med den ekonomiska kunskapen, medan självkänslan 
inte var korrelerad på en statistisk nivå. Avslutningsvis uppvisar respondenterna en bra 
självkontroll, där dess handlingar överensstämmer med dess attityder.  
 
Nyckelord: Kreditkortsanvändning, Finansiellt beteende, Övertro, Livscykelhypotesen, 
Ekonomisk kunskap, Finansiell läskunnighet, Självkänsla, Självkontroll 
 
   



Abstract 
Title: The financial behavior of the credit card market 
Authors: Emelie Kindlund och Sofie Wallinder 
Advisor: Ogi Chun  
Examiner: Cheick Wagué 
 
Background: Over the years, credit development has been extensive and accelerated the 
individual's pattern of action, where you first consume and then pay. According to Statistiska 
Centralbyrån and Sveriges Riksbank, there is a recurring trend of increased lending and 
increased use of credit cards. In recent years, research on economic knowledge has become 
more relevant when the decision in the choice of consume, save or invest is about the individual 
being financially aware. 
 
Purpose: The study aims to investigate whether an individual's financial understanding and 
personality affects his financial behavior on the Swedish credit card market. 
 
Theoretical perspective: The theories and models that have been applied are financial 
behavior, cognitive dissonance and life cycle hypothesis. 
 
Methodology: The study has conducted a quantitative method with a deductive approach. The 
collected empirical data originate from a survey, designed according to the purpose of the paper. 
 
Conclusions: This study shows that the financial knowledge is insufficient among the surveyed 
credit card holders, where the average knowledge showed 1.43 right out of four. Other results 
that can be read from the study are that the majority of respondents had an overconfidence, 
which means that the objective economic knowledge does not match with the subjective. At the 
same time, it can be identified that age was the factor that affects respondents credit card use to 
the greatest extent in comparison with their marital status and whether they had home-living 
children or not. The study's empirical evidence also showed that the self-control variable was 
statistically significant with economic knowledge, while self-esteem was not correlated at a 
statistical level. At last, respondents showed a good self-control, where their actions are 
consistent with its attitudes.  
 
Key words: Credit Card Use, Behavior Finance, Overconfidence, Life Cycle Hypothesis, 
Financial knowledge, Financial Literacy, Self-esteem, Self-control 
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1. Inledning 
	
I det inledande kapitlet är intentionen att ge läsaren en introduktion till ämnet som studien 
kommer att behandla. Sedermera övergår kapitlet till problemdiskussion, problemformulering, 
syfte och avgränsning med avsikten att åskådliggöra studiens ändamål. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Att handla på kredit har under en längre tid varit accepterat vilket kan ha sin förklaring i 
kreditkortets historiska utveckling. Det moderna kreditkortet med det upplägg banker och 
finansinstitut använder idag, introducerades redan år 1950 på den amerikanska marknaden. Ett 
gemensamt kreditsystem implementerades där samtliga restauranger och butiker kopplades 
samman istället för att varje enhet tillhandahöll ett eget kreditsystem. Systemet baserades på ett 
visitkort som bevisade konsumentens kreditvärdighet och således hade restauranger/butiker 
möjlighet att skicka en faktura till kunden. (Sverigekontanter 2018) 
 
Utvecklingen av detta kreditsystem kom att expandera när de traditionella bankerna valde att 
ansluta sig, samtidigt ersattes visitkortet av det plastkort som existerar idag. Denna expansion 
kom att resultera i en massproduktion av kreditkort där de sändes ut till kunder som ansågs ha 
en god kreditvärdighet, vilket medförde ett ekonomiskt kaos på den amerikanska marknaden. 
Denna situation bidrog till en lagstiftningsförändring som innebar strängare direktiv där kunder 
blev tvungna att fylla i en ansökningsblankett för att eventuellt få förfoga över ett kreditkort. 
(Sverigekontanter 2018) 
 
Framväxten och utvecklingen av kreditkortet kom att prägla hela världen. Sverige låg snabbt i 
framkant och introducerade kreditkortet redan i slutet på 1950-talet efter den amerikanska 
modellen, som berättigade kunden till ett kreditkonto med tillhörande kort. Svenska 
traditionella banker såg potential med kreditkortet och bildade fristående bolag för att driva 
verksamheten med ambitionen att undvika den kaotiska situation som uppstod på den 
amerikanska kreditkortsmarknaden, men även för att följa rådande bankföreskrifter. Med hjälp 
av marknadsföring framhävdes kreditkortets fördelar utifrån ett ekonomiskt förnuft, där det 
uppfattades som ett budgetinstrument med syfte att skapa en bättre planerad ekonomi för 
individen. (Husz 2017)  
 
Intentionen med budgetinstrumentet blev inte som förväntat då Riksbanken under 1980-talet 
tog ett beslut om att avreglera den svenska kreditmarknaden. Syftet med avregleringen var att 
kunna finansiera det stora budgetunderskott som rådde, öka inflationen i landet och skapa en 
internationell anpassning av den finansiella marknaden. Avregleringen innebar även att banker 
kunde låna ut obegränsat med pengar vilket resulterade i att svenska folkets skuldkvot steg 
drastiskt då det blev enklare att ta lån tillsammans med en fortsatt låg realränta. Konsekvenserna 
av detta orsakade en överskuldsättning då hushållen konsumerade för mer pengar än deras 
disponibla inkomst. Samtidigt började hushållen att spara mindre då stigande tillgångspriser 
bidrog till en känsla av förmögenhet eftersom dess fastigheter och aktier steg i värde. (Englund 
1998) 
 
Händelser som skett i samhället efter avregleringen har varit många, där bland annat den globala 
finanskrisen 2008 haft en stor påverkan på den finansiella marknaden. Enligt Arner, Barberis 
och Buckley (2015) medförde krisen två stora konsekvenser: en allmän misstro mot det 
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traditionella banksystemet och en ekonomisk kris som resulterade i en hög arbetslöshet. 
Författarna förklarar att de utbildade arbetslösa hittade en ny industri för att tillämpa sina 
kunskaper, vilket resulterade i en förändring i vilka som har resurser och legitimitet att 
tillhandahålla finansiella tjänster. Detta mynnade ut i en kraftig framväxt av det vi idag kallar 
FinTech-företag. 
 
Genom åren har samhället utvecklats från ett produktionssamhälle till att idag vara ett så kallat 
konsumtionssamhälle. Fenomenet konsumtionssamhälle menar Östberg och Kaijser (2010, s. 
30) är en abstraktion, medan för mänskligheten är det i dess vardaglighet en konkret företeelse. 
Författarna menar att konsumtion är en förutsättning för människans överlevnad men att dagens 
rådande överkonsumtion, även kallad lyxkonsumtion, är mer till för att skapa en identitet 
snarare än att överleva. Många människor väljer att värdera konsumtion högre än sitt arbete och 
lånar därför till en så kallad “positionell” konsumtion, då man vill förbättra sin livsstil och höja 
sin sociala status (Kronofogden 2008, s. 5; Sandvall 2011).  
 
Det har under en längre tid diskuterats hur vissa typer av lån, allt från utnyttjande av kreditkort 
till avbetalning, har bidragit till den svenska lyxkonsumtionen. Enligt Statistiska Centralbyrån 
(2017a) och Sveriges Riksbank (2017) visas en återkommande trend av ökad utlåning och ökad 
användning av kreditkort. Lövgren (2011) förklarar att benägenheten att konsumera på kredit 
ofta utgår från ett bakomliggande beteende som reflekteras utifrån ett livsstilsmönster. Detta 
bekräftas även av Elinder (2015, s. 15) som menar att människor agerar själviskt och strävar 
efter en maximal materiell vinning utan hänsyn till dess eventuella konsekvenser.  
 
Tidigare studier har påvisat att avgörandet i valet att konsumera, spara eller investera handlar 
om att konsumenten måste vara finansiellt medveten. Denna medvetenhet har kommit att bli 
allt viktigare i dagens samhälle, detta för att en ökad förståelse leder till ökad rationalitet och 
säkerhet i individens ekonomiska beslut. Finansiell kännedom är viktigt för fortlevnaden av 
såväl individen som omvärlden och på senare år har därför forskning kring finansiell 
läskunnighet blivit allt mer aktuellt, då den är av yttersta vikt för individens ekonomiska 
välbefinnande under en livstid. (Huston 2010; Lusardi & Mitchell 2011; Sandvall 201; 
Wieselqvist 2015) 
 
Befintliga studier som har undersökt länken mellan självkänsla och ekonomisk kunskap 
fokuserar på individens ekonomiska beslutfattande, som till exempel vid användning av 
kreditkort. Självkänsla definieras som individens allmänna inställning till sig själv och är en 
påverkande kognitiv faktor när individen ska fatta ett finansiellt beslut. Tang och Baker (2016) 
menar i sin studie att det finns skäl att förvänta sig att en individ som innehar en högre 
självkänsla tar ett större ansvar kring sitt ekonomiska beteende.  
 
Det förekommer även andra studier som undersöker samspelet mellan självkontroll och det 
ekonomiska beteendet (Gathergood 2012; Strömbäck, Lind, Skagerlund, Västfjäll & Tinghög 
2017). Självkontroll beskrivs som individens egna förmåga att kontrollera sina impulser och 
känslouttryck, där Strömbäck et al., (2017) förklarar att när bristande självkontroll uppträder 
handlar människor på ett icke-optimalt sätt. I Gathergoods (2012) studie påvisas det att personer 
med självkontrollproblem inom det finansiella området är mer benägna att drabbas av 
kreditskulder och oförutsedda utgifter som leder till överskuldsättning. Resultatet tyder på att 
samspelet mellan olika nivåer av individuellt självkontrollerande beteende kan vara viktigt för 
att förklara individens ekonomiska handlingar. Detta bekräftas även av Strömbäck et al., (2017) 
som menar att en individ med en bra självkontroll även bidrar till en positiv effekt på det 
allmänna ekonomiska beteendet.  
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Enligt en rapport från OECD (2017) undersöks och jämförs den finansiella läskunnigheten, 
beteende och attityder bland människor i G20-länderna. Resultat från rapporten visar att det 
finns utrymme för förbättringar vad gäller den finansiella kunskapen. Detta är en indikation på 
att människor faktiskt inte besitter nog med grundläggande kunskaper gällande finansiella 
begrepp som är nödvändiga för att kunna förutse konsekvenser av sitt ekonomiska beteende på 
den finansiella marknaden. 
 
Sammanfattningsvis har kreditutvecklingen varit omfattande och påskyndat individens 
handlingsmönster där man i större utsträckning först konsumerar och därefter betalar. 
Fenomenet ”köp nu, betala sen” har givit upphov till en attityd som har ökat köp av alla typer 
och som ett resultat av detta har även användningen av kreditkort växt (Husz 2017). Det är idag 
en vanlig företeelse att handla mindre dyra konsumtionsvaror på kredit, vilket även kan 
bekräftas i en rapport från Sveriges Riksbank (2016, s. 130) som påvisar att användningen av 
kreditkort har fördubblats under en period om nio år. Det ökade utbudet av krediter har tagit 
över sparandets roll menar Sandvall (2011). Dessutom har framväxten av FinTech-företagen 
skapat en lättillgänglighet att ansöka om kredit, då ansökan kan göras när som helst på dygnet 
via onlinetjänster, vilket även ökar möjligheten att genomföra impulsiva handlingar (Sandvall 
2011; Elinder 2015, s. 134). 
 
1.2 Problemdiskussion 
I dagens konsumtionssamhälle har de flesta människor någon slags relation till ett kreditkort. 
Under det senaste decenniet har den svenska befolkningen haft möjlighet att ta del av tv-
programmet Lyxfällan i TV3, där professionella ekonomiska rådgivare har till uppgift att se 
över personers ansträngda ekonomi som bland annat orsakats av övertrasserade kreditkort 
(TV.nu 2018). Frågan är vilka bakomliggande faktorer som bidragit till dessa utfall. Majoriteten 
av tidigare forskning visar till största del att den ekonomiska kunskapen är en bidragande faktor 
men det har även påvisats att psykologiska egenskaper har en inverkan. 
 
Att förstå hur individer väljer att fatta olika beslut skapar en grundläggande byggsten vid 
analysen av ekonomiska förhållanden och dess handlingar. Enligt den traditionella ekonomiska 
teorin antas människor agera rationellt och väljer därför att prioritera målmaximering i varje 
given situation utan hänsyn till den psykologiska människan (Fama 1970; Muradoglu & Harvey 
2012). I motsats till denna teori påstår Behavior Finance att människor agerar irrationellt och 
tar därmed beslut utifrån psykologiska preferenser såsom kognitiva och känslomässiga faktorer 
(De Bondt 2010; Thaler 1980; Tversky & Kahneman 1974).  
 
Ett flertal regelbundna beteendemönster har dokumenterats angående hur människor fattar 
beslut i finansiella situationer. På senare tid har därför ett fokus gällande den ekonomiska 
kunskapen infunnit sig i studier. Lusardi och Mitchell (2011) menar att på grund av en allt mer 
riskabel och globaliserad finansmarknad måste människor kunna fatta välinformerade 
ekonomiska beslut, vilket även är av betydelse då samhället idag är på väg att bli helt 
kontantfritt. Niklas Arvidsson (2013) menar i sin forskningsrapport att Sverige kan vara utan 
kontanter redan år 2030. Till följd av detta riskerar vissa individer att bli mer slösaktiga då de 
inte har fysiska pengar i handen utan endast en siffra på kontot, vilket leder till att den 
ekonomiska kunskapen blir av allt större betydelse.  
 
Som nämnt tidigare har framväxten av Fintech-företag bidragit till ett utökat utbud av komplexa 
finansiella produkter till individer, vilket då föranleder frågan gällande hur hushållen fattar 
välgrundade finansiella beslut. Enligt Finansinspektionens senaste rapport (2018) framkallar 
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avsaknaden av ekonomisk kunskap en stor risk för människans privatekonomi, där 
riskvärdering utgör en viktig faktor för hur agerandet av dennes beteende kan komma att 
påverka framtiden i olika utsträckningar. Att konsumera med kredit på ett ansvarslöst sätt utan 
att besitta grundläggande ekonomiska kunskaper eller att inte inneha en långsiktig 
betalningsförmåga kan skapa ohållbara finansiella konsekvenser för individen. I linje med detta 
resonemang konstaterar Robb och Sharpe (2009) att det finns ett samband mellan ekonomisk 
kunskap och ett ansvarsfullt kreditkortsanvändande.  
 
Ekonomisk kunskap är en del av det humankapital som kan användas i finansiell planering som 
ett hjälpmedel för människors privatekonomi med syftet att jämna ut konsumtionen över 
livscykeln. Under vissa perioder i livet behöver individer finansiera sina köp med lånade 
pengar, medan det i andra fall finns utrymme för sparande (Huston 2010; Modigliani & 
Brumberg 1954). Lusardi och Mitchell (2011) förklarar att den finansiella kunskapen är 
varierande över tid, till exempel påvisar den yngre (23–28 år) och äldre generationen (50+) en 
sämre kunskap än de människor som befann sig i mitten av sin livscykel.  
 
Majoriteten av befintlig forskning har valt att fokusera på den ekonomiska kunskapen som en 
individ besitter. I Disney och Gathergoods (2013) studie av brittiska hushåll uppvisar personer 
som förfogar över ett kreditkort, en sämre finansiell kunskap än de som inte förfogar över ett. 
Låntagare med sämre ekonomiska kunskaper är mer benägna att missförstå dess kreditavtal och 
finansiella begrepp såsom ränta, inflation och ränta-på-ränta-effekten. Detta visar även på en 
mindre benägenhet hos individerna att engagera sig i sitt ekonomiska beteende som istället hade 
kunnat hjälpa dem att förbättra sin medvetenhet på kreditkortsmarknaden.  
 
Tang och Baker (2016) har i sin studie valt att skilja på vad en person faktiskt vet (objektiv 
ekonomisk kunskap) och vad en person tror att den vet (subjektiv ekonomisk kunskap) och 
konstaterar att självkänslan kan påverkas genom den subjektiva ekonomiska kunskapen. 
Självkänsla är därmed något som har en betydande roll för det finansiella beteendet, där Limbu 
(2017) påvisar att en kreditkortsanvändare med låg självkänsla tenderar att missbruka sitt 
kreditkort. Detta kan ses som en övertro inom beteendefinansiering som ger upphov till 
förvrängningar kring individens självuppfattning och därmed tenderar de att tro för mycket på 
sig själva i vardagliga situationer. Enligt tidigare studier är övertron ett bevis på att människans 
subjektiva utvärderingar, i form av psykologiska faktorer är av betydelse för att förklara 
skillnader i det ekonomiska beteendet på den finansiella marknaden. 
 
Det är viktigt att förstå att varje individ agerar utifrån olika förutsättningar, varpå det är av 
betydelse att ta hänsyn till de psykologiska egenskaperna vid ett beslutsfattande och se till de 
långsiktiga konsekvenserna. Den kognitiva teorin förklarar att människan inte är rationella 
varelser, utan rationaliserande varelser och därmed är denne inte motiverad till att göra rätt, 
utan snarare motiverad till att tro att den agerar rätt (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, s. 203; 
Nilsson 2015, s. 161). Människans beteende att reducera den dissonans som uppstår när åsikt 
och handling inte överensstämmer med varandra påvisar att individen vill skydda sin 
självkänsla och skapa en positiv bild av sig själv (Angelöw, Jonsson & Stier 2015). Individen 
är påverkbar i sitt agerande och beroende på innehavet av dennes ekonomiska kunskap påverkas 
beteendet i olika utsträckningar. 
 
Shefrin och Thaler (1988) tydliggör att individer med begränsad rationalitet och bristande 
självkontroll inte alltid fattar de bästa besluten utifrån egennytta. Vissa individer är mer eller 
mindre benägna att ta fel beslut, vilket kan ha sin grund i personens förmåga och mottaglighet 
av att känna ångest som en följd av dennes ekonomiska beteende. Bertola, Disney och Grants 
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(2006) forskning påvisar att vid användandet av ett kreditkort tenderar människan att tänka 
kortsiktigt och därmed fokusera på själva köpet istället för dess konsekvenser. Det kan därför 
vara av betydelse att kunna kontrollera sina impulser inför ett beslut gällande om kreditkortet 
ska användas eller inte. Detta bekräftas även av senare forskning där självkontroll anses vara 
en avgörande faktor för att fatta fel beslut och individer med god självkontroll skapar en positiv 
effekt kring sin privatekonomi (Gathergood 2012; Strömbäck et al. 2017). Denna 
beteendemässiga heterogenitet är en utmaning och det är därför av betydelse att förstå 
individens skillnader som existerar i ett ekonomiskt beteende.  
 
Sammantaget har majoriteten av den tidigare forskning som presenterats avsett främst utländska 
förhållanden. Almenberg (2011) menar att det finns viktiga skillnader mellan de finansiella 
marknaderna i olika länder och det är inte givet att kopplingen till tidigare resultat skulle vara 
lika stark för svensk del. Enligt Statistiska Centralbyrån (2017b) har var fjärde svensk en hög 
utbildning, samtidigt som den senaste rapporten från Finansinspektionen (2018) visar på att 
många svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper som behövs för att kunna göra 
medvetna val i sin privatekonomi. Vad detta kan ha sin grund i föreligger det delade meningar 
om. Därav är det av intresse för denna studie att undersöka om det finansiella beteendet beror 
på vart individen befinner sig i sin livscykel, dennes ekonomiska kunskap eller om det snarare 
handlar om personligheten och tron på sig själv. Bevisligen är den ekonomiska kunskapen 
viktig för det finansiella beteendet men den ses dock som en otillräcklig förare och att inneha 
en positiv utvärdering om sig själv kan vara avgörande för individen att fatta ansvarsfulla 
ekonomiska beslut. 
 
1.3 Problemformulering 
Med bakgrund i ovanstående har denna studie valt att mäta svenska kreditkortsinnehavares 
ekonomiska kunskap och hur detta korrelerar med dess självkänsla samt självkontroll. 
Samtidigt vill studien undersöka om ålder, hemmavarande barn eller civilstånd i någon 
utsträckning påverkar individernas kreditkortsanvändning. 
 
1.4 Undersökningsfrågor 

• Hur ser den ekonomiska kunskapen ut hos kreditkortsinnehavare beroende på ålder 
och utbildning? 

• Stämmer individens objektiva ekonomiska kunskap överens med dess subjektiva 
ekonomiska kunskap? 

• Påverkar ålder, hemmavarande barn eller civilstånd individens kreditkortsanvändning? 
• Finns det ett samband mellan individens ekonomiska kunskap och 

självkontroll/självkänsla? 
• Stämmer individens handling överens med dess attityd? 

 
1.5 Syfte 
Studien ämnar undersöka huruvida en individs ekonomiska förståelse och personlighet 
påverkar dennes finansiella beteende på den svenska kreditkortsmarknaden. 
 
1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till en rampopulation bestående av svenska kreditkortsanvändare över 18 
år som är innehavare av ett Facebook-konto under perioden 16 april till 24 april. Vidare 
begränsar sig studien till tre undersökningsvariabler: självkontroll, självkänsla och ekonomisk 
kunskap.  
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2. Teoretisk referensram 
 
Syftet med följande kapitel är att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt. Författarna 
ämnar belysa de relevanta aspekterna utifrån valda teorier. Som ett avslut, kommer kopplingar 
att dras mellan tidigare forskning och teorin som därefter mynnar ut i en egen utformad 
teoretisk syntes. 
 
 
2.1 Finansiellt beteende 
I den traditionella ekonomiska teorin antas människor agera rationellt, vilket betyder att 
individen anses ha full kapacitet att bearbeta all tillgänglig information och därefter välja det 
bästa alternativet i en given situation för att förverkliga sina intentioner (Muradoglu & Harvey 
2012; Fama 1970). När denna teori tillämpas påvisas dock stora avvikelser då investerare bland 
annat tenderar att göra felbedömningar, vilket har resulterat i ett flertal diskussioner gällande 
att människor inte alltid agerar rationellt i sitt beslutsfattande (De Bondt 2010; Thaler 1980; 
Muradoglu & Harvey 2012). Det anses vara en övermänsklig uppgift att utvärdera samtliga 
tänkbara alternativ för att komma fram till det bästa alternativet, därav förklarar Thaler (1980) 
att ett beslut ofta fattas med ett snävt och kortsiktigt fokus.  
 
Detta har resulterat i ett nytt forskningsområde, även kallat Behavior Finance, som baseras på 
det faktum att människor endast agerar i begränsad omfattning, det vill säga irrationellt. I 
motsats till den traditionella ekonomiska teorin där strävan efter vinst är det enda målet påstår 
Behavior Finance, att människor fattar ekonomiska beslut utifrån psykologiska preferenser 
såsom kognitiva och känslomässiga faktorer (De Bondt 2010; Thaler 1980; Tversky & 
Kahneman 1974). Thaler (1980) har i sin forskning tagit hänsyn till tre mänskliga faktorer som 
kan komma att påverka det ekonomiska beslutsfattandet på ett systematiskt sätt. Dessa är 
begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll. Vidare förklarar Thaler 
(1980) att det är av yttersta vikt att förstå att det förekommer stora skillnader gällande dessa 
faktorer, då vissa personer har en bra självkontroll medan andra inte besitter den egenskapen.  
  
Behavior Finance fokuserar på psykologiska faktorer där processen inför ett beslut tenderar att 
variera. Thaler (1980) beskriver att varje person inte utvärderar samma information likvärdigt 
och kan därmed reagera olika på den tillgängliga informationen. Vidare presenterar Thaler 
(1985) i sin teori om mental bokföring, att människor tenderar förenkla sina finansiella beslut 
genom att skapa olika konton i sina tankar för olika ändamål. Utifrån detta resonemang fattar 
människan inte ekonomiska beslut med ett helhetsperspektiv utan i relation till dessa enskilda 
konton.  
 
Ett konkret exempel av mental bokföring är att många människor delar in sin hushållsbudget i 
ett konto för ”vanliga” hushållsutgifter, ett annat för hyra, ett tredje för nöjen och tillåter därefter 
inte sig själv att använda dessa pengar på ett konto för utgifter till något annat. Detta beteende 
kan i vissa fall leda till ett skapande av fiktiva konton där extra kostnader tillkommer, 
exempelvis att man inte vill använda pengar som avsatts för långsiktigt sparande till kortsiktiga 
utgifter, och väljer istället att finansiera sina köp med dyra lånekrediter. En kognitiv fördel med 
dessa konton är att de anses vara ett hjälpmedel för planering av ekonomin samtidigt som det 
kan vara ett nödvändigt skydd mot bristande självkontroll. (Thaler 1985) 
 
Shefrin och Thaler (1988) förklarar att individer med begränsad rationalitet och bristande 
självkontroll inte alltid fattar de bästa möjliga besluten. I många situationer behöver därför det 
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planerande jaget rådgivning med att hantera det kortsiktiga beslutsfattandet. Både positiva 
upplevelser och kostnader som ligger nära i tiden upptar en större del av individens tankar än 
sådana som ligger längre bort (Thaler 1985). Det som sker vid användandet av ett kreditkort är 
att människan tenderar att tänka kortsiktigt då denne endast fokuserar på själva köpet och inte 
på fakturan som kommer en månad senare (Bertola, Disney & Grant 2006).  
 
Tidigare nämnda vetenskapliga forskning indikerar även att en individ som besitter en hög 
ekonomisk kunskap bidrar till ökad effektivitet på den finansiella marknaden i form av bättre 
självkontroll. Parallellt med detta ökar därmed även människans bekvämlighet i sitt användande 
av finansiella instrument som ett resultat av den finansiella kunskapen (Ackert & Deaves 2010, 
s. 337; Disney & Gathergood 2013; Gathergood 2012; Lusardi & Mitchell 2011). 
 
2.2 Kognitiv dissonans 
Teorin om kognitiv dissonans grundades av den amerikanske psykologen Leon Festinger år 
1957 och har sin utgångspunkt i det kognitiva perspektivet som fokuserar på hur människan 
tänker och tolkar sinnesintryck. Syftet med teorin är att beskriva bristande överensstämmelser 
mellan människors olika tankar (värderingar, attityder, uppfattningar) och dess faktiska 
handlingar. Teorin menar att människor agerar konsekvent för att undvika konflikter och för att 
eftersträva en harmoni mellan sina åsikter och handlingar. Genom strävan efter att skapa en inre 
jämvikt försöker människan befria sig från kognitiv dissonans och de upplevda motsägelserna 
i dennes uppfattningar, detta genom att hela tiden anpassa attityd och beteende så att de 
överensstämmer med varandra. (Nilsson 2015, s. 160) 
 
Den kognitiva dissonansteorin ser inte människor som rationella varelser, utan en 
rationaliserande varelse där individen inte är intresserad av att göra rätt, utan snarare vill tro att 
agerandet är rätt (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, s. 203). Enligt teorin finns det ett flertal 
centrala problem som påvisar varför människor inte alltid agerar i enlighet med sin övertygelse 
utan väljer det som i valsituationen uppfattas som “bäst” eller “mest rimligt” (Nilsson 2015, s. 
161). Valet bygger inte endast på kunskap enligt kognitionsteorier, utan även på erfarenhet, 
vilket bevisar att åsikter och handlande styrs av en slags självförstärkande logik och en vana 
kan därför uppstå. Teorin menar att människor värderar intryck som de konfronteras med utifrån 
sina attityder och om dessa intryck inte överensstämmer med individens övertygelse, krävs en 
anpassning av åsikter eller handlingar för att kognitiv dissonans (obehag) inte ska upplevas 
(Nilsson 2015, s. 161). 
 
Festingers (1957) teori om den kognitiva dissonansen menar på att det finns tre komponenter 
som påverkar: beteendeförändring, kognitiv förändring och ett undvikande av information som 
motsäger individens attityd. Genom olika experiment har det visat sig att människors vilja att 
använda en tillgång för att köpa en vara eller en tjänst har en koppling med individens attityder 
och kunskaper (Nilsson 2015, s. 160). Kunskap och erfarenhet är även något som är av stor 
betydelse, vilket har visat sig när människor blivit tvungna att argumentera för “varför de tycker 
som de gör” och därmed har förhållandet mellan attityd och handling påverkats på olika sätt, 
där förhållandet är extra tydligt för de som har bristfälliga kunskaper (Nilsson 2015, s. 160). 
 
Festinger (1957) observerade även det faktum att människor är påverkbara. Författaren menar 
att beroende på hur mycket kunskap en individ besitter, vart kunskapen kommer från och hur 
lärandeprocessen såg ut, blir förmågan hos individen att påverka en vana eller ett beteende 
skiftande. Attityder och vanor visar på människors handlingsbenägenheter samt hur positiva 
och negativa beteenden ingår i ett sammanhang. Enligt Festinger (1957) uppstår dissonans i två 
olika situationer: 
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1. När en individ tilldelas ny information eller kunskap skapas en dissonans med tidigare 

vetskap. Dissonansen uppstår på grund av att individen inte har kontroll över den nya 
tilldelade informationen. 

2. Vid ändring av attityd eller åsikt hos en individ, samt när ett beslut ska tas uppstår 
dissonans. Denna skapas på grund av ovanstående antagande om att ny information har 
tilldelats individen.  

 
Vidare menar Festinger (1957) att individen kan komma att ändra sin åsikt eller beteende utifrån 
den nya kunskapen för att reducera den dissonans som uppstår i situationen. Människans 
beteende att reducera dissonansen är ett sätt att skydda sin självkänsla och genom reduktionen 
kan människan upprätthålla en positiv bild av sig själv (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, s. 203). 
 
2.3 Livscykelhypotesen 
Följande modell utvecklades av Modigliani och Brumberg (1954) med syftet att beskriva 
individers konsumtionsmönster under en livstid. Enligt teorin är individer rationella och fattar 
beslut om konsumtion och sparande idag för att maximera sin nytta av konsumtionen över hela 
livscykeln. Det är sedermera denna maximering som styr hushållens beslut om konsumtion och 
sparande (Modigliani & Brumberg 1954). Elinder (2015, s. 123–125) förklarar att modellen 
tydliggör att det är rationellt att låna när man är i ung ålder för att sedan spara under sin 
yrkesverksamma tid, då inkomsterna anses goda för att sedan leva på besparingar under 
ålderdomen. Detta innebär att rationella individer som upplever avtagande av egennytta 
kommer att försöka jämna ut sin konsumtion över tid (Elinder 2015, s. 123–125). Värdet i 
modellen avgörs dock i vilken utsträckning den kan förutsäga individens handlingar och hur 
väl den beskriver människans agerande (Elinder 2015, s. 129).  
 
Assarsson (1993) menar dock att det inte är rimligt att tro att teorin förklarar det finansiella 
beteendet hos samtliga hushåll då individer besitter olika förutsättningar. Vidare förklaras att 
människans handlingssätt kan av varierande orsaker vara mer kortsiktiga än vad 
livscykelmodellen förutsäger. Därav är det av betydelse att ta hänsyn till det kognitiva beteendet 
i modellen. Det är inte rationellt att leva med lyxkonsumtion ena året för att sedan året efter inte 
kunna täcka upp för denna konsumtion (Assarsson 1993).  
 
2.4 Tidigare forskning 
Utifrån ett flertal tidigare studier och rapporter påvisas en fortsatt låg ekonomisk kunskap som 
är utbredd bland hushållen i Europa, USA och andra länder (Finansinspektionen 2018; OECD 
2017; Tang & Baker 2016). Samtidigt förklarar Almenberg (2011) att ekonomisk läskunnighet, 
i form av räknefärdighet och finansiell förmåga är av betydande vikt vid ett finansiellt 
beslutsfattande. I samtliga studier dras slutsatsen att högre ekonomisk kunskap och 
medvetenhet medför att bättre beslut fattas på den finansiella marknaden (Almenberg 2011; 
Disney & Gathergood 2013; Gathergood 2012; Lusardi & Mitchell 2011; Wieselqvist 2015).  
 
Lusardi och Mitchell (2011) förklarar att den finansiella läskunnigheten är varierande där 
kunskapen är lägst bland den yngre och äldre generationen och människor som befinner sig i 
mitten av sin livscykel visar på en högre kunskap, vilket även bekräftas av ett flertal andra 
studier (Gathergood 2012; Robb & Sharpe 2009; Sandvall 2011; Shefrin & Thaler 1988). Enligt 
den senaste rapporten från Finansinspektionen (2018) påvisas att många vuxna har dålig 
finansiell kunskap, där speciellt unga och äldre kvinnor med lägre utbildning var mest 
dominerande. Disney och Gathergood (2013) förklarar att människor som använder kredit för 



2. Teoretisk referensram 

 9 

att finansiera sina inköp måste förstå den bakomliggande kostnaden för den kredit som de 
använder. 
  
Gathergood (2012) menar att människans impulsivitet och brist på självkontroll är av stor 
betydelse vid finansiella beslut. Författaren förklarar att ekonomisk kunskap kan ökas med 
utbildning medan en förbättring i självkontroll inte går att utbildas i. Därav anses självkontroll 
vara den avgörande faktorn, vilket även ligger i linje med Shefrin och Thalers (1988) studie om 
mental bokföring, där bristande självkontroll kan bidra till felaktiga beslut. Tversky och 
Kahneman (1974) förklarar att människan tenderar att använda sig av mentala tumregler som 
ger tillräckliga svar för stunden för att kunna fatta ett beslut men på lång sikt blir dessa tumregler 
ofullständiga. Detta bekräftas även i en senare studie av Kahneman (2013) där människan 
tenderar att tänka på två sätt, ett induktivt, direkt och omedvetet samt ett avsiktligt och medvetet 
sätt. Författaren förklarar att det induktiva, automatiska och snabba sättet oftast fungerar bra, 
men inte alltid, vilket kan resultera i kostsamma konsekvenser och en övertro hos individen.  
 
Strömbäck et al., (2017) menar att individer som fattar dåliga beslut skapar ett mindre sparande, 
överskridande kreditgränser och obetalda räkningar. Dock är vissa människor mer eller mindre 
benägna att fatta dåliga finansiella beslut beroende på dess självkontroll. Resultatet från studien 
påvisar hur denna faktor påverkar det ekonomiska beteendet av den svenska befolkningen såväl 
som det subjektiva upplevda ekonomiska välbefinnandet. Individer med god självkontroll är 
mer benägna att spara regelbundet, vilket innebär att dessa kan hantera oförutsedda utgifter 
bättre, samtidigt som de upplever mindre ångest i samband med ekonomiska frågor. Detta 
resultat stämmer överens med teorin om den mentala bokföringen och således kan det 
konstateras att självkontroll har en positiv effekt, inte bara på det finansiella beteendet utan 
även på det ekonomiska välbefinnandet (Gathergood 2012; Strömbäck et al. 2017; Shefrin & 
Thaler 1988).  
  
I Tang och Bakers (2016) studie förklarar de att den finansiella kunskapen är en otillräcklig 
förare av ett ansvarsfullt ekonomiskt beteende. Att ha en positiv utvärdering av sig själv menar 
författarna är av betydelse när det gäller individers finansiella beteende. I studien föreligger en 
skillnad på den subjektiva och objektiva ekonomiska kunskapen där självkänsla och 
ekonomiskt beteende kan påverkas både direkt och indirekt. Med tanke på den komplexitet som 
förekommer i ett enskilt ekonomiskt beslutsfattande kan ansvarsfulla ekonomiska åtgärder vara 
skrämmande för vissa individer varpå dessa behöver känna till finansiella begrepp såväl som 
att ha en positiv självuppfattning (Tang & Baker 2016). Resultat från studien ligger i linje med 
tidigare forskning där psykologiska faktorer väsentligt hänför sig till ekonomiska beslut när det 
gäller sparande och hantering av kreditkort (Gathergood 2012; Limbu 2017; Strömbäck et al. 
2017).  
  
De två dimensioner av ekonomisk kunskap, objektiv och subjektiv, spelar olika roller i sin 
påverkan av det ekonomiska beteendet. Det vill säga att två individer med samma nivå av 
objektiv ekonomisk kunskap kan ha olika subjektiva utvärderingar av sig själv, vilket resulterar 
i olika beteendeutfall. I vissa fall är subjektiv ekonomisk kunskap mer inflytelserik än objektiv 
vid ett finansiellt beslutsfattande. Den objektiva ekonomiska kunskapen anses vara starkare 
relaterad till individens förmåga och kompetens, medan subjektiv vetskap har en bättre 
anknytning till individens förtroende för sin förmåga att ta effektiva beslut. (Tang & Baker 
2016) 
 
Limbu (2017) förklarar att en kreditkortsanvändare med låg självkänsla är mer benägen att 
övertrassera sitt kreditkort, samtidigt som en annan studie beskriver att ekonomisk kunskap är 
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positivt korrelerad till en ansvarsfull kreditanvändning (Robb & Sharpe 2009). Baserat på dessa 
argument har nämnda studier en slutsats som påvisar att ju högre kreditkortskännedom en 
individ har, leder till en effektivare och mer ansvarsfull användning. Resultaten indikerar även 
på att ekonomisk kunskap påverkar direkt och indirekt, varpå det är av yttersta vikt att 
utbildning i ekonomi är en del av grundskoleutbildningen likväl som socialpsykologi. Detta för 
att hjälpa människor att fatta välgrundade ekonomiska beslut och för att undvika överdriven 
och oansvarig användning av kreditkort som kan orsaka kostsamma konsekvenser (Robb & 
Sharpe 2009).   
 
2.5 Teoretisk syntes 
Sammantaget visar tidigare forskning att det inte endast är den ekonomiska kunskapen som har 
betydelse för en individs finansiella beslutsfattande. Det har konstaterats att individer inte alltid 
är rationella utan att det förekommer ytterligare faktorer såsom kognitiva aspekter som påverkar 
beslutsfattandet i en situation. Skribenterna av denna studie har därför konstruerat en egen 
syntes för att kunna tydliggöra individens finansiella beteende utifrån livscykelmodellen med 
ett irrationellt perspektiv där tillämpning av Behavior Finance och teorin om Kognitiv 
Dissonans är av betydelse. Syntesen ämnar kartlägga det finansiella beteendet genom de 
kognitiva faktorerna som självkänsla och självkontroll i förhållande till den ekonomiska 
kunskapen. 
 

 
        Figur 1. Egen utarbetad syntes 
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3. Metod 
 
I följande kapitel redogörs vilken metod som har använts för att uppnå studiens syfte. Detta 
avsnitt har för avsikt att ge läsaren en förståelse över metoden genom en allmän översikt och 
en tydlig redogörelse av studiens tillvägagångssätt. Vidare diskuteras studiens trovärdighet 
och kritik mot vald metod samt källor. 
 
 
3.1 Vetenskapssyn 
Inom samhällsvetenskaplig forskning föreligger två olika synsätt, vilka är positivism och 
hermeneutik. Denna studie avser främst att utgå från ett positivistiskt förhållningssätt. Följande 
syn baserar sig på antagandet att det finns mönster, regelmässigheter, orsaker och följder som 
strävar efter att grunda tänkandet på fakta och att människan agerar rationellt (Denscombe 2009, 
s. 422–423). Holme och Solvang (1997, s. 326) förklarar att ett av de mest centrala elementen 
inom positivismen är att beskriva de samhälleliga förhållandena utifrån verkligheten. Detta 
förutsätter att forskaren innehar ett objektivt synsätt och utesluter personliga känslor och 
värderingar vid tolkning av inhämtad information (Holme & Solvang 1997, s. 327).  
 
Det konstateras dock att samhällsvetenskaper inte kan vara helt objektiva då människan präglas 
av sin egen personlighet, erfarenhet och intressen samt tidigare forskningstradition, vilket 
betraktas som en hermeneutisk tolkning (Holme & Solvang 1997, s. 329–330). Vidare förklarar 
författarna att det inte anses meningsfullt att endast prata om objektivitet i en positivistisk 
mening på grund av irrationellt beteende.  
 
I denna studie föreligger en medvetenhet om att individers finansiella beteende har sin 
utgångspunkt i mänskliga faktorer och därav tillämpades även den hermeneutiska läran då syftet 
med studien var att undersöka hur en individs ekonomiska förståelse och personlighet påverkar 
det finansiella beteendet på den svenska kreditkortsmarknaden. Utifrån detta och tidigare 
nämnda resonemang inkluderar därför denna studie till mestadels en positivistisk infallsvinkel 
men även en mindre del av den hermeneutiska läran.  
 
Inom positivismen förekommer olika ansatser vilka är deduktiv och induktiv. Den deduktiva 
ansatsen utgår från befintliga teorier där forskaren skapar en teoretisk referensram med syfte att 
analysera tillhandahållen empiri. I denna studie har tidigare vetenskaplig forskning samt teorier 
granskats och därav fann det lämpligt att använda en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen 
ansågs mindre relevant då den utgår från observationer i verkligheten och därefter skapas en 
egen teori (Holme & Solvang 1997, s. 51–52).  
 
3.2 Forskningsmetod 
Det finns två olika angreppssätt vid en vetenskaplig studie, kvalitativ och kvantitativ, där den 
största skillnaden mellan dessa är hur siffror och statistik används (Holme & Solvang 1997, s. 
13). En kvantitativ metod är att se som mer formaliserad och strukturerad, där upplägget 
kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällorna (Holme & 
Solvang 1997, s. 14). Resultaten är generella och grundar sig på ett stort antal individer (makro) 
med ett begränsat antal variabler (Olsson & Sörensen 2011, s. 18).    
 
Den kvantitativa metoden ansågs vara bäst lämpad för denna undersökning då majoriteten av 
tidigare forskning har använt sig av likvärdig metod. Statistiska mätmetoder spelar en central 
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roll i analysen av kvantitativ information och därför har empirin i denna studie redovisats i form 
av tabeller, diagram och deskriptiv statistik. Metoden är tidseffektiv, ger en bred svarsfrekvens 
med generella resultat där variablerna är entydiga, valida och reliabla (Olsson & Sörensen 2011, 
s. 18). 
 
3.3 Datainsamling 
3.3.1 Sekundärdata 
Den data som är baserat på fakta och information som skribenterna själva inte har samlat in 
definieras som sekundärdata. En nackdel med denna typ av data är att dokumenten vanligtvis 
bygger på något som har producerats för andra ändamål än för denna undersöknings specifika 
syfte. Författarna behöver därför vara insiktsfulla beträffande den information som de använder. 
(Denscombe 2009, s. 316–317)  
 
Den sekundära data som användes i denna studie är baserad på webbinformation, litteratur, 
vetenskapliga artiklar samt teoretiska modeller. Vid granskning av de sekundära källorna 
betraktade författarna dessa i enlighet med Backmans (2016, s. 48) fyra aspekter: auktoritet, 
relevans, giltighet och omfång. Därav anses de sekundära källorna som använts i studien vara 
av aktuell och pålitlig karaktär.  
 
Då teknologin har en snabb utveckling är det av stor vikt att de sekundära källorna är av 
betydelse för tillfället, detta för att studiens utfall ska vara aktuellt. Vid granskning av 
sekundärdata valde skribenterna att framställa en sammanfattning av valda studier för att få en 
grundlig insyn i relevant forskning, samtidigt utformades en tankekarta för att få en bättre 
överblick. Vidare togs ett beslut om att utesluta mindre relevant forskning och istället fokusera 
mer djupgående på de mest relevanta vetenskapliga artiklar och teorier.  
 
3.3.2 Primärdata 
Primärdata är sådan information som inte var tillgänglig innan denna studie genomfördes och 
är således ett anpassat material som samlats in med avsikt att kunna besvara studiens 
problemformulering och syfte. Den primärdata som har använts i denna studie är en 
surveyundersökning via Internet, i form av ett webbaserat frågeformulär. Denna typ av 
undersökning menar Denscombe (2009, s. 27) är ett snabbt och billigt alternativ i jämförelse 
med postenkäter, telefonintervjuer och intervjuer ansikte mot ansikte.  
 
3.4 Pilotstudie 
En pilotstudie ses som en provundersökning där man låter individer som eventuellt kan tänkas 
ingå i undersökningen besvara frågorna i pilotstudien (Eliasson 2013, s.42). Syftet med 
pilotenkäten var framförallt att reda ut otydligheter kring begrepp och utformning av frågor 
samt att samla in konstruktiv kritik för att förbättra det slutgiltiga formuläret. Denna studies 
pilotenkät besvarades av totalt 20 respondenter och den kritik som tillkom var relevant och 
bidrog till en förbättring av det slutgiltiga frågeformuläret.  
 
3.5 Enkätundersökning 
En av de viktigaste begränsningarna med enkäter menar Denscombe (2009, s. 27–28) är att 
det vanligtvis uppkommer stora bortfall jämfört med intervjuer. För att minimera det externa 
bortfallet i största möjliga mån utformades frågeformuläret med en inledande text som 
förklarade att studien endast riktar sig till kreditkortsanvändare. Dessutom valde skribenterna 
att begära svar på samtliga frågor i enkäten för att minimera det interna bortfallet. Utformningen 
av enkätfrågorna hade sin utgångspunkt utifrån denna studies teoretiska syntes. Totalt bestod 
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frågeformuläret av 21 stycken frågor varav samtliga var slutna för att göra analysen av datan 
bearbetningsbar. 
 
För att kunna besvara studiens problemformulering utformades enkäten enligt nedanstående 
tabell: 

Fråga 1–7 Bakgrundsvariabler som behandlade bland annat ålder, 
utbildningsnivå och användningsfrekvens av kreditkort 

Fråga 9–11 Självkänsla 

Fråga 8 & 12–16 Ekonomisk kunskap 

Fråga 17–21 Självkontroll 
Tabell 1. Enkätens utformning 

 
Enkätens inledande fråga sorterade bort de respondenter som inte förfogade över ett kreditkort 
då dessa inte var relevanta för studien. De generella frågorna (1–7) var av betydelse för att 
kunna utläsa eventuella samband samt få en större inblick i urvalet. Att ställa frågor gällande 
ålder, utbildningsnivå, användning av kreditkort samt om individen hade hemmavarande barn 
eller inte var relevant för att dels kunna tolka om kreditkortsanvändningen tenderade att vara 
högre hos respondenter som befann sig i mitten av sin livscykel men också för att kunna tyda 
om utbildningsnivån hade någon påverkan på den ekonomiska kunskapen.  
 
För att kunna mäta de psykologiska aspekterna använde sig författarna av Rosenberg Self-
Esteem Scale (1965) vid mätning av självkänsla. Denna skala har visat sig vara mycket 
tillförlitlig och har använts av tidigare studier såsom Tang och Baker (2016). Om en respondent 
hade låga poäng indikeras en hög självkänsla, därav addering av numrering likt en likertskala 
(Rosenberg 1965). Enkätfrågorna om självkänsla formulerades och byggdes upp med 
inspiration från Rosenbergs skala men med inriktning mot kreditkortsanvändning. För att mäta 
den andra psykologiska aspekten, det vill säga självkontroll hämtades inspiration från 
Strömbäck et al., (2017) och Limbus (2017) forskning för att sedan anpassa denna studies 
enkätfrågor till kreditkortsanvändning.  
 
Vad gäller kunskapsfrågorna utgick författarna från tidigare forskning (Almenberg 2011; 
Disney & Gathergood 2013; Lusardi & Mitchell 2011) samt tidigare nämnda rapporter 
(Finansinspektionen 2018; OECD 2017). Även här anpassades frågorna utefter 
kreditkortsanvändning samt adderades två frågor som behandlade ränta-på-ränta-effekten och 
inflation. Definitionen av vad som är hög respektive låg ekonomisk kunskap var i enlighet med 
tidigare nämnd forskning och mättes därav utifrån antal rätt per fråga (Almenberg 2011; Disney 
& Gathergood 2013; Lusardi & Mitchell 2011).  
 
Enkäten publicerades på skribenternas Facebook-konton den 16 april 2018 och avslutades den 
24 april 2018. Under denna period erhölls totalt 213 svar varav 38 stycken var externa bortfall. 
Dessa bortfall visade sig vara respondenter som inte var användare av ett kreditkort och ingick 
därmed inte i studiens rampopulation. De återstående respondenter som togs med i studien blev 
därför 175 personer.  
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3.6 Population och urval 
Denna studies målpopulation bestod av svenska privatpersoner som förfogar eller tidigare har 
förfogat över ett kreditkort. Då GDPR skyddar konsumentens integritet och personuppgifter 
fanns det ingen möjlighet att tillgå samtliga individer i målpopulationen (Europeiska 
kommissionen 2018). Med bakgrund i detta var inte en totalundersökning möjlig utan studien 
begränsades till ett specifikt urval utifrån en rampopulation (Eliasson 2013, s. 44). 
Rampopulationen bestod av svenska kreditkortsanvändare med tillgång till ett Facebook-konto 
under perioden 16 april till den 24 april 2018. Därmed blev urvalet ett icke-sannolikhetsurval i 
form av ett bekvämlighetsurval. Det föreligger även ett inslag av snöbollsurval då skribenterna 
uppmanade familj och vänner att dela enkäten vidare till deras kontakter. Snöbollseffekten 
beskrivs som en användbar teknik för att utöka antalet individer i urvalet (Denscombe 2009, s. 
38).  
 
3.7 Analysmetod 
För att undersöka om det förelåg statistiskt signifikanta samband mellan olika variabler, 
utfördes ett flertal regression- och korrelationsanalyser i SPSS som förklarar relationen mellan 
två eller fler variabler. Detta ansågs vara lämpligt då majoriteten av undersökningsfrågorna 
bestod av ordinala variabler som sedan omvandlats till en intervallskala. De mått som kunde 
utläsas ur analyserna var R Square som förklarar den oberoende variabelns förklaringskraft, det 
vill säga hur stor andel av variationen i den oberoende variabeln som förklarar förändringen i 
den beroende variabeln. De intressanta måtten i tabellen “Model Summary” är R Square och 
justerad R Square, där den justerade varianten används när många variabler ska analyseras. 
Denna studie valde att använda R Square då det endast förekom fyra variabler som mest. Vidare 
utlästes även b-koefficienten som visar vad som sker med den beroende variabeln i genomsnitt 
om vi tar ett steg upp eller ned på den oberoende variabeln. (Wahlgren 2012, s. 127–133) 
 
3.7.1 Analys av ekonomisk kunskap 
För att generellt kunna besvara om respondenterna hade en bra eller dålig ekonomisk kunskap 
skapades en tabell i Excel med kategorin ålder respektive utbildning i relation till antalet rätt. 
Utifrån detta kunde författarna med hjälp av medelvärdet se vilken utbildning som genererat en 
högre kunskap samt i vilken ålderskategori som respondenterna hade bäst ekonomisk kunskap. 
 
Vid analysen av ekonomisk kunskap utfördes även en regressionsanalys där den beroende 
variabeln (ekonomisk kunskap) ställdes mot utbildning och ålder. Detta för att kunna utläsa 
vilka signifikanta samband som förelåg. Den ekonomiska kunskapen kodades om utifrån hur 
många rätt varje respondent hade samtidigt som svarsalternativen från ålder och utbildning 
kodades om enligt tabellen nedan för att kunna ställas i relation till den ekonomiska kunskapen: 
Ålder Högsta utbildning 

1 = 18 - 35 1 = Grundskola 

2 = 36 - 45 2 = Gymnasieutbildning 

3 = 46 - 55 3 = Kvalificerad yrkesutbildning eller motsvarande 

4 = 56 - 65 4 = Högskole- /Universitetsutbildning 

5 = 66 och äldre  
  Tabell 2. Kodning av ålder och högsta utbildning 



3. Metod 

 15 

3.7.2 Poängsättning av självkänsla och självkontroll 
I enkäten använde skribenterna en ordinalskalenivå på frågor som ämnade behandla de 
psykologiska aspekterna, det vill säga självkänsla och självkontroll. Denscombe (2009, s. 329) 
beskriver denna skala som att data placeras i specifika kategorier i en viss rangordning, varav i 
denna studie “instämmer helt” (1) och “instämmer inte alls” (5). Detta innebär att data i varje 
kategori kan jämföras med data i andra kategorier (Denscombe 2009, s. 329). De svar som är 
kodade 2 (instämmer delvis) betraktas som mer positiv än de svar som är kodade med 3, 4 eller 
5 (vet inte, instämmer inte, instämmer inte alls).  
 
Vidare ställde författarna frågorna 11 och 21 utifrån respektive perspektiv med bakåtvända 
svarsalternativ, där värdet 5 påvisade att respondenten tog avstånd från påståendet i jämförelse 
med de tidigare frågorna. För att få samma innebörd på varje fråga i poängform, valde 
författarna att vända variablerna åt samma håll, varpå de respondenter som hade svarat 
"instämmer inte alls" (5) på fråga 11 och 21, ändrades till ett värde om 1.  
 
Efter att ha vänt variablerna åt "samma håll" adderade författarna samtliga poäng och använde 
sig därmed av en intervallskala, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra en 
korrelationsanalys (Eliasson 2013, s. 95). Sammantaget kunde en respondent få ett totalt värde 
inom ett intervall på 15 (självkänsla) respektive 20 poäng (självkontroll). Ju högre poäng en 
respondent hade, desto sämre självkänsla och självkontroll kategoriserades varje person inom. 
För att en respondent istället skulle anses ha en hög självkänsla och självkontroll, skulle varje 
person inneha poäng inom ett intervall om 3–7 (självkänsla) och 4-7 (självkontroll). I 
nedanstående tabell visas intervallen: 

Självkontroll Självkänsla 

4–7 poäng             Hög 3–7 poäng                    Hög 

8–13 poäng          Medel 8–11 poäng                 Medel 

14–20 poäng        Låg 12–15 poäng               Låg 
Tabell 3. Översikt av intervall i respektive variabel 

 
Då dessa variabler är likartade bestämde sig författarna att testa korrelationen mellan dem med 
hjälp av Pearsons korrelation (Wahlgren 2012, s. 128) med ett antagande om att en respondent 
som hade en hög självkänsla, även borde inneha en hög självkontroll.  
 
3.7.3 Analys av ekonomisk kunskap och självkänsla 
I bedömningen av självkänslans förhållande till den ekonomiska kunskapen genomfördes en 
analys gällande om de svarande hade en övertro på sig själva. För att kunna mäta detta samband 
kategoriserades relationen bland respondenterna mellan ekonomisk kunskap och självkänsla. 
Författarna beslutade att de svarande som ansågs ha en bra kunskap var de personer med mer 
än 50 procent rätt på frågorna, det vill säga mer än två rätt. De respondenter som påvisade en 
hög självkänsla (3-7 poäng) men hade två eller färre rätt på räknefrågorna ansågs ha en övertro. 
Om en respondent istället hade likvärdig självkänsla samt tre eller samtliga rätt, alternativt en 
låg självkänsla och två eller färre fel, ansågs deras självkänsla och ekonomiska kunskap vara 
överensstämmande. Den sista kategorin bestod av en undertro, där de respondenter som 
påvisade en bristande självkänsla (12-15 poäng) men hade tre eller alla rätt på räknefrågorna 
ingick. Om osäkerhet kring vilken kategori en respondent tillhörde, tog författarna hjälp av 
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fråga 8 (“Anser du att du har tillräcklig kunskap inom ekonomi för att hantera ett kreditkort?”) 
för att säkerställa bedömningen. 
 
3.7.4 Analys av kreditkortsanvändning 
Vid följande analys valde skribenterna att använda sig av en regression för att se vilken/vilka 
variabel/variabler (ålder, civilstånd och hemmavarande barn eller inte) som var mest signifikant 
vad gäller respondenternas kreditkortsanvändning. För att kunna genomföra denna 
regressionsanalys genomfördes en kodning av obearbetade data (Holme & Solvang 1997, s. 
197). Utifrån frågeformuläret kodades svarsalternativen om på följande vis: 
Civilstånd Hemmavarande barn eller inte 

1 = Ensamstående 1 = Nej 

2 = Gift 2 = Ja, under 18 år 

3 = Sambo 3 = Ja, över 18 år 

4 = Singel 4 = Ja, både under och över 18 år 

5 = Särbo   

6 = Vill ej svara  
Tabell 4. Kodning av civilstånd och hemmavarande barn eller inte 

Ålder Kreditkortsanvändning 

1 = 18 - 35 1 = Varje dag 

2 = 36 - 45 2 = Varje vecka 

3 = 46 - 55 3 = Varje månad 

4 = 56 - 65 4 = Var tredje månad 

5 = 66 och äldre 5 = Aldrig 
Tabell 5. Kodning av ålder och kreditkortsanvändning 

 
3.7.5 Hypotesprövning 
I studien valde författarna att analysera svaren genom att formulera två hypoteser utifrån två 
tester för att därefter kunna dra en slutsats om det förelåg ett statistiskt signifikant samband 
mellan respondenternas ekonomiska kunskap och dess självkänsla/självkontroll. För att 
tydligare beskriva relationen mellan de tre variablerna, hur de samverkar, utfördes en 
regressionsanalys där den ekonomiska kunskapen ansågs vara den beroende variabeln. 
 
För att kunna genomföra analysen krävdes en konstruering av två hypoteser, en nollhypotes 
(H0) följt av en mothypotes (H1). Nollhypotesen är ett påstående om att det inte föreligger 
något samband mellan två variabler, medan mothypotesen visar att det föreligger ett samband. 
För att kunna reda ut huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte på ett säkert sätt behöver 
en signifikansnivå existera. Ju lägre signifikansnivå, desto bättre är sambandet (Holme & 
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Solvang 1997, s. 312–314). I denna studie valde författarna att använda sig av ett 
konfidensintervall om 95 procent och därav en signifikansnivå om 5 procent.  
 
Nedan illustreras en sammanfattande tabell för de konstruerade hypoteserna: 
Test 1: H0: Inget statistiskt signifikant samband föreligger mellan ekonomisk kunskap 

och självkänsla 

  H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan ekonomisk kunskap och 
självkänsla 

Test 2: H0: Inget statistiskt signifikant samband föreligger mellan ekonomisk kunskap 
och självkontroll 

  H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan ekonomisk kunskap och 
självkontroll 

Tabell 6. Hypotesformulering 

 
3.7.6 Analys av handling och attityd 
För att analysera om kognitiv dissonans förelåg, räknade författarna ut poäng för respektive 
respondent i fråga 19, 20 och 21 (självkontroll). Den sammanlagda poängen jämfördes sedan 
med vad varje respondent hade besvarat på fråga 17, om denna hade genomfört impulsköp med 
sitt kreditkort. Poängen delades sedan in i två intervall där 3–7 ansågs vara bra självkontroll 
och om respondenten med poäng inom detta intervall påstod sig ha gjort impulsköp, bedömdes 
dess handling och attityd inte vara överensstämmande. Om respondenten besvarade fråga 17 
med ett nej, stämde det överens med dennes självkontroll. Likartat blev det för de respondenter 
som besvarat fråga 17 med “Ja” eller “Nej”, men erhöll poäng inom intervallet 8–15. 
 
3.8 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet har sin grund i två begrepp, reliabilitet och validitet, vilka är mått som 
bedömer kvaliteten i en kvantitativ studie. (Denscombe 2009, s. 424; Eliasson 2013, s. 16) 
 
3.8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är det mått som ifrågasätter om studiens resultat kan replikeras utan större 
skiljaktigheter eller om resultatet har påverkats av slumpmässiga och tillfälliga faktorer 
(Denscombe 2009, s. 424–425). För att i största möjliga mån öka studiens reliabilitet har 
författarna bearbetat metodavsnittet och enkätundersökningen väl för att en replikation enkelt 
ska kunna genomföras. Tillförlitligheten i studien, att respondenterna besvarade 
frågeformuläret sanningsenligt, bygger på anonymiteten i enkätundersökningen. För att studien 
ska mäta en hög reliabilitet bearbetades undersökningsfrågorna genom tydlighet och 
definitioner, samtidigt som de var baserade på tidigare studier som mätt liknande variabler. 
Varje undersökningsvariabel mättes med olika infallsvinklar genom skiftande frågor för att öka 
studiens tillförlitlighet. Kodningen av resultatet har på ett tydligt sätt redovisats i metodavsnittet 
för att underlätta en eventuell replikation. 
 
Studien mäter en låg stabilitet vilket kan ha sin förklaring i den snabbt växande teknologiska 
utvecklingen inom det ekonomiska området samt att ekonomin påverkas av förändringar i 
landets infrastruktur. Den låga stabiliteten har även sin grund i att studiens 
undersökningsvariabler berör ekonomiska aspekter som förändras över tid och påverkas av 
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tillfälligheter samt de psykologiska faktorer som gör respondenterna ombytliga. Detta 
sammantaget gör att resultatet kan skilja sig åt beroende på när i tiden en replikation genomförs. 
 
3.8.2 Validitet 
Validitet är ett giltighetsmått som bedömer om studien mäter det som är ämnat att mäta 
(Eliasson 2013, s. 16). För att skapa en hög validitet i denna studie definierades de tre 
undersökningsvariablerna på ett tydligt sätt, både i frågeformuläret och i löpande text tidigt i 
studien. För att säkerställa att studien använde rätt mätinstrument, det vill säga att 
frågeformuläret var rätt utformat för att mäta det som studien ämnade mäta, hade varje fråga 
fog i tidigare forskning där liknande variabler undersökts (se avsnitt 3.5). Som tidigare nämnt 
bygger enkätundersökningen på anonymitet, vilket ökar möjligheten för ärliga svar och därmed 
även studiens giltighet (Eliasson 2013, s. 16). 
 
3.9 Metodkritik 
Den kvantitativa metoden har kritiserats för att den inte ger forskaren någon möjlighet att bilda 
sig en egen uppfattning gällande individens enskilda situation eller reaktioner på de frågor som 
ställs och skapar därmed en begränsad förståelse (Denscombe 2009, s. 364; Holme & Solvang 
1997, s. 82), vilket är något som besvaras i en kvalitativ metod.   
  
Författarna i denna studie diskuterade i uppstarten att genomföra en metodkombination för att 
kunna ta del av så mycket information som möjligt. Det bakomliggande syftet med diskussionen 
var att genom kvalitativa data kunna intervjua respondenter, privatpersoner eller rådgivare, för 
att få möjlighet att ta del av mer djupgående information. Detta för att få en bredare kunskap 
gällande de bakomliggande faktorer som eventuellt kan ha påverkat individens nuvarande 
självkänsla, självkontroll och ekonomiska kunskap. Dock bestämde sig skribenterna för att inte 
genomföra en metodkombination då de frågor som behövde besvaras ansågs känsliga. Det som 
eventuellt skulle ha varit av betydelse var den ekonomiska kunskapen, men författarna bedömde 
att tidigare forskning och rapporter redan tydligt bekräftar att kunskapen är svag varpå kvalitativ 
forskning uteslöts.  
 
Då enkäten endast bestod av slutna frågor resulterade primärdata endast i ytlig information samt 
avsaknad av fördjupad förståelse, vilket skapar en objektiv bild. (Holme & Solvang 1997, s. 
83). Skribenterna blev efter publicering av sitt frågeformulär begränsade och kom i efterhand 
på att öppna frågor kunde ha varit av betydelse för att kunna få möjlighet till uttömmande svar 
kring individens psykologiska faktorer och ekonomiska kunskap. Dock kan tillägget med öppna 
frågor ha resulterat i att respondenter inte ville eller hade tid att slutföra enkäten. 
 
Enkäten publicerades endast på sociala medier vilket författarna vill rikta kritik mot, då den 
äldre generationen inte är aktiva i lika stor utsträckning som den yngre generationen. För att 
fånga upp den äldre generationen hade det varit bättre om skribenterna hade givit ut enkäter i 
pappersform i miljöer där denna generation oftast befinner sig i. Ytterligare kritik som kan 
riktas mot studien är att den undersökte svåra variabler som behandlar psykologiska faktorer, 
vilket kan ha resulterat i att undersökningsfrågor gällande detta kan ha missuppfattats och tolkas 
på olika sätt beroende på individen. Exempelvis att fråga nio började med “I det stora hela” 
samt fråga tio som innehöll två påståenden i ett: “Jag har en positiv attityd till mig själv (1) och 
mina finansiella beslut (2)”. Det kan tämligen ha varit en respondent som ansåg sig ha en positiv 
attityd till sig själv men inte en likartad attityd till sina finansiella beslut.  
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3.9.1 Källkritik 
Denscombe (2009, s. 302) förklarar att det är av betydelse att vara kritisk kring sekundära källor 
och förstå i vilket syfte de skrevs i. Som nämnt i avsnitt 3.3.1, utgick skribenterna från källornas 
auktoritet, relevans, giltighet och omfång för att därefter kunna utforma en tankekarta för att 
mäta dessa fyra nämnda aspekter. Samtliga källor är därmed granskade och betraktas som 
trovärdiga.   
 
De källor som består av rapporter hade sitt ursprung från Finansinspektionen, Riksbanken och 
OECD, vilka ansågs vara pålitliga då de två förstnämnda är statliga myndigheter och den 
sistnämnda är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD 
2018). I övrigt baseras källorna på vetenskapliga artiklar som blivit granskade vilket 
minimerade risken för bristande och felaktig information. På så vis har en ökad trovärdighet 
tillförts till studien. Tidigare forskning har dock genomförts på utländska marknader (USA och 
Storbritannien) och till största del på studenter, vilket denna studie har tagit hänsyn till. 
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4. Empiri 
	
I detta kapitel kommer studiens primärdata att presenteras i form av deskriptiv statistik. 
Avsnittet är uppdelat likaledes som enkätens utformning med syftet att underlätta illustrationen 
av insamlad empiri. Vidare presenteras även relationen mellan de olika variablerna samt att 
studiens hypoteser kommer prövas. 
 
 
Då denna studie har valt att använda sig av en målpopulation som har eller har haft ett 
kreditkort, blev den första frågan avgörande gällande om respondenten kunde fullfölja 
enkätundersökningen eller inte. Av de som valde att besvara frågeformuläret svarade 82,2 
procent (175 st) “Ja” på frågan om de har eller har haft ett kreditkort. De resterande 17,8 
procenten (38 st) som svarade “Nej”, blev studiens externa bortfall. Resultaten presenteras 
nedan, både i löpande text och diagram. De resultat som beskrivs i löpande text redovisas även 
i bilaga 2.  
 
4.1 Bakgrundsvariabler 
För att få en bredare inblick över vilka 
personer som ingick i urvalet undersöktes 
bland annat svarandes genus. Urvalet bestod 
av 111 kvinnor, 63 män och ett annat. 
Åldersspridningen i urvalet visade att 68 
respondenter var mellan 18–35 år, 39 stycken 
(36–45 år), 33 stycken (46–55 år), 26 stycken 
(56–65 år) och nio svarande var 66 år eller 
äldre. Vidare redogjorde respondenterna för 
dess civilstånd, där 36 stycken var singlar följt 
av nio ensamstående, 56 sambos, 63 personer 
som var gifta, tio särbos och slutligen en 
person som inte ville svara. 
 
Ungefär hälften av de svarande hade inga hemmavarande barn, medan 61 respondenter hade 
hemmavarande barn under 18 år, 15 personer hade hemmavarande barn över 18 år och 11 
stycken hade hemmavarande barn som var både över och under 18 år. Respondenterna ombads 
vidare ange dess högsta utbildningsnivå som påvisade att fyra stycken endast hade gått ut 
grundskolan, 56 stycken hade en gymnasieutbildning, 30 stycken hade en yrkesutbildning 
medan 85 stycken hade en universitets- eller högskoleutbildning. Fråga 6 redogjorde för 
respondenternas huvudsakliga sysselsättning, där 136 stycken för närvarande arbetar, 21 
studerar, fyra är arbetssökande, fem pensionärer, en svarande gör annat följt av åtta 
respondenter som inte ville svara. 
 
För att vidare kunna bedöma respondenternas användningsfrekvens gällandet sitt kreditkort fick 
de besvara frågan hur ofta kreditkortet har använts under de senaste tre månaderna. 19 av de 
svarande använde sitt kreditkort varje dag, 52 använde det varje vecka, 33 respondenter 
använde sitt kreditkort varje månad respektive var tredje månad och slutligen var det 38 
svarande som aldrig hade använt sitt kreditkort under de senaste tre månaderna. I syfte att få en 
tydligare bild över respondenternas egna uppfattning om sin kunskap fick de svara på om de 
ansåg att de hade tillräcklig kunskap inom ekonomi för att hantera ett kreditkort (Fråga 8). Av 

Figur 2. Respondenternas åldersfördelning	
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de svarande ansåg 159 att de hade tillräckligt med ekonomisk kunskap, medan nio respondenter 
inte visste om deras kunskap var tillräcklig och sju respondenter ansåg att deras kunskap inte 
räckte till. 
 
4.2 Självkänsla  
För att kunna mäta respondenternas självkänsla gällande deras användning av kreditkort fick 
de besvara hur väl tre olika påståenden, på en skala mellan 1 – 5, stämde överens med deras 
personlighet. Gällande fråga 9, instämde 108 av totalt 175 respondenter fullständigt att de kände 
sig tillfredsställda med hanterandet av sitt kreditkort. Vidare ansåg majoriteten (92 st) 
beträffande fråga 10, att de hade en positiv attityd till sig själva och sina finansiella beslut. 
 

  
Figur 3. Påstående om självkänsla              Figur 4. Påstående om självkänsla 

Resultaten i fråga 11 påvisar att majoriteten av respondenterna (115 st) inte innehar kreditkort 
för att höja sin sociala status, medan 20 personer var osäkra och fyra svarande instämde att 
deras kreditkort hjälper dem att höja deras sociala status. 
 
4.3 Ekonomisk kunskap 
Den första frågan inom detta område undersökte om respondenterna kände till villkoren för 
deras kreditkort, där majoriteten (137 respondenter) påstod att de kände till sina villkor medan 
resterande (38 respondenter) inte gjorde det. I syfte att mäta respondenternas objektiva 
ekonomiska kunskap ställdes fyra frågor, där tre stycken var räknebaserade och den fjärde 
frågan behandlade kunskap om inflation. De två första räknefrågorna (13 och 14) var baserade 
på ränta, varpå fråga 14 dessutom behandlade en administrativ avgift. Det visade sig att 60 
respondenter svarade rätt på den första räknefrågan och endast 13 respondenter hade rätt på 
fråga 14. Nästkommande fråga, nummer 15, handlade om ränta-på-ränta effekten där 70 
respondenter svarade rätt. Sista frågan behandlade sparande och inflation, där majoriteten (107 
st) besvarade frågan korrekt.  
 

  
Figur 5. Räntebaserad räknefråga              Figur 6. Räntebaserad räknefråga 
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4.4 Självkontroll 
För att mäta respondenternas självkontroll kring handling fick de besvara en fråga om de någon 
gång har genomfört ett impulsköp med sitt kreditkort. Resultatet visade på att 99 respondenter 
(56%) hade använt sitt kreditkort till impulsköp, medan 75 svarande (43%) inte hade det och 
en person visste inte (1%).  
 
Vidare fick respondenterna besvara hur väl fyra olika påståenden stämde överens med deras 
personlighet, även här utifrån en ordinalskala mellan 1 – 5. Av totalt 175 respondenter, betalar 
106 av dessa hela kreditfakturan varje månad, samtidigt som 117 av de svarande ansåg att de 
kunde kontrollera sina inköp med sitt kreditkort. Vidare menade 113 personer att de kunde 
förhålla sig till ett bestämt beteende, med andra ord att de stod fast vid sitt beslut gällande att 
inte använda sitt kreditkort under en månads tid. Resultatet i enkätens sista fråga (21) visade ett 
betydligt jämnare utfall i jämförelse med tidigare påståenden, där 82 personer ansåg att de inte 
alls ångrar något i efterhand varpå 30 respondenter inte visste.  
 
4.5 Ålder och utbildning i förhållande till ekonomisk kunskap 
Den rådande genomsnittliga kunskapen av det totala antalet respondenter visade på 1,43 rätt av 
fyra. Det kunde dock konstateras att den genomsnittliga kunskapen var högre (1,85) hos de 
respondenter som hade en högskole-/universitetsutbildning (se bilaga 3) och hos de som var 
mellan 36 och 45 år (1,59).  
 

 
Figur 7. Antalet rätt och genomsnittlig kunskapsnivå utifrån respondenternas ålder 

För att tydligare undersöka vilken variabel (ålder eller utbildning) som visade på ett signifikant 
samband i förhållande till den ekonomiska kunskapen utfördes en regressionsanalys. Ålder var 
den variabel som inte var signifikant och av analysen framgår det att utbildning innehar ett 
signifikant samband med den ekonomiska kunskapen, där nivån var 0,000 till en säkerhet om 
95 procent. Vidare kan förändring i utbildning förklara variationen i den ekonomiska kunskapen 
till 9,8 procent samt om individens utbildning stiger med en grad kommer den ekonomiska 
kunskapen att öka med 0,382 procent enligt regressionsanalysen (se bilaga 4). 
 
4.6 Självkänsla VS ekonomisk kunskap 
Vid analysen av respondenternas självkänsla i 
förhållande till deras ekonomiska kunskap konstateras 
att majoriteten (101 av 175) av de svarande hade en 
annorlunda uppfattning om sig själv än vad utfallet i 
kunskapsfrågorna visade. Detta tyder på att 
respondenterna besitter en övertro och därmed 
överensstämmer inte dess subjektiva ekonomiska 
kunskap med den objektiva ekonomiska kunskapen.  

  

 
 

 
Figur 8. Analys av övertro 
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4.7 Kreditkortsanvändning 
Respondenternas användningsfrekvens av kreditkort ställdes i relation till deras ålder, där 
resultaten påvisade att den yngre generationen (18–35 år) använde sitt kreditkort i högre 
utsträckningen än de som var 36 år och äldre (se bilaga 5). 
 
För att undersöka vilken variabel (ålder, civilstånd eller hemmavarande barn) som påverkar 
respondenternas kreditkortsanvändning i störst utsträckning utfördes även en regressionsanalys. 
Analysen visade att det inte föreligger något signifikant samband mellan civilstånd och 
hemmavarande barn i förhållande till individens kreditkortsanvändning. Vidare kan studien 
förklara att det finns ett statistiskt signifikant samband med ålder (0,039) om ett 
konfidensintervall på 95 procent. Variationen i åldern kan förklaras till 2,5 procent av 
variationen i kreditkortsanvändningen (R Square), medan b-koefficienten visar att om åldern 
stiger med en grad kommer kreditkortsanvändningen minska med 0,167 procent (se bilaga 6). 
 
4.8 Hypotesprövning 
För att undersöka om korrelation förelåg mellan variablerna ekonomisk kunskap, självkänsla 
och självkontroll utfördes Pearsons korrelationsanalys. Resultatet med utgångspunkt från den 
ekonomiska kunskapen i relation till självkänsla och självkontroll, påvisade en negativ 
korrelation. Det var dock endast självkontrollen som var statistiskt signifikant med ett p-värde 
på 0,032 med ett konfidensintervall om 95 procent. Därmed kan studien förklara att hög 
ekonomisk kunskap resulterar i en bra självkontroll. Vidare kan det konstateras att självkänsla 
och självkontroll ligger nära korrelerade, vilket bekräftar att dessa variabler är likartade och att 
respondenterna hade en liknande uppfattning om sig själv gällande dess självkänsla och 
självkontroll. 
 

 
Figur 9. Korrelationsanalys ekonomisk kunskap, självkänsla och självkontroll 

 
För att pröva hypoteserna utfördes även en regressionsanalys som visade att självkänsla inte 
hade ett signifikant samband med den ekonomiska kunskapen, medan självkontrollen däremot 
påvisade ett samband. Variationen i den ekonomiska kunskapen kan förklaras till 2,6 procent 
av självkontrollen, medan b-koefficienten bekräftar att om poängen av självkontroll ökar ett 
steg, kommer den ekonomiska kunskapen att minska med 0,048 procent (se bilaga 7). 
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Vidare prövas hypoteserna enligt: 

Test 1: H0: Inget statistiskt signifikant samband föreligger mellan ekonomisk kunskap 
och självkänsla 

  H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan ekonomisk kunskap och 
självkänsla 

 
Test 2: H0: Inget statistiskt signifikant samband föreligger mellan ekonomisk kunskap 

och självkontroll 

  H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan ekonomisk kunskap och 
självkontroll 

 
I test ett kunde inte nollhypotesen förkastas då inget statistiskt signifikant samband förelåg 
mellan ekonomisk kunskap och självkänsla. I test två kunde däremot nollhypotesen förkastas 
då det förelåg ett statistiskt signifikant samband mellan respondenternas ekonomiska kunskap 
och självkontroll. Vidare kan studien påvisa att majoriteten (112 st) av de svarande innehar en 
hög självkontroll med ett medelvärde om 7,33 poäng (se bilaga 8).  
 
4.9 Handling och attityd 
Slutligen jämfördes respondenternas handling gällande impulsköp och deras attityd i form av 
självkontroll, där analysen visade på att majoriteten (60%) av respondenternas handling och 
attityd var överensstämmande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Analys av handling och attityd 
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5. Analys 
 
I följande kapitel redogörs studiens analys som systematiskt och tydligt återkopplar till studiens 
problemformulering och syfte. Vidare tillämpas tidigare forskning och teori för att läsaren ska 
få en tydlig bild i relation till det empiriska materialet och studiens resultat. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattande diskussion.  
 
 
För att kunna mäta relevanta kompetenser hos individen förklarar Almenberg (2011) att olika 
mått behöver användas. Dessa mått undersöker hur mycket individer vet om sitt finansiella 
beteende och är baserade på kognitiv förmåga, räknefärdighet och kunskap. Med grund i detta 
har denna studie undersökt förhållandet mellan respondenternas självkänsla, självkontroll och 
ekonomiska kunskap, vilket kommer att analyseras nedan. 
 
5.1 Ålder och utbildning i förhållande till ekonomisk kunskap 
Empirin visar att den ekonomiska kunskapen är bristfällig hos studiens respondenter. Att besitta 
en hög finansiell kunskap är något som tidigare forskning menar är ett viktigt instrument för att 
kunna fatta välgrundade beslut på den finansiella marknaden, samtidigt som en ökad förståelse 
genererar en säkerhet i dessa beslut (Almenberg 2011; Disney & Gathergood 2013; Gathergood 
2012; Lusardi & Mitchell 2011; Wieselqvist 2015). Då människan idag lever i ett digitaliserat, 
nästan kontantlöst konsumtionssamhälle med ett stort utbud av finansiella tjänster är det än 
viktigare för individen att besitta en tillräcklig ekonomisk kunskap.   
 
I enlighet med tidigare rapporter av Finansinspektionen (2018) samt OECD (2017) är den 
ekonomiska kunskapen bristfällig, främst hos unga och äldre personer med lägre utbildning. 
Detta är något som denna studie kan intyga då respondenter med högre utbildning samt personer 
mellan 36–45 år påvisade en högre ekonomisk kunskap än resterande respondenter och därmed 
kan det rimligen tolkas att den ekonomiska kunskapen ökar givet en högre utbildningsnivå. Vid 
jämförelse med en studie av brittiska hushåll (Disney & Gathergood 2013), kan det konstateras 
att det föreligger likheter med denna undersökning som också visar på att kreditkortsinnehavare 
inte förstår innebörden av grundläggande finansiella begrepp.  
 
Empirin ligger även i linje med Lusardi och Mitchells (2011) forskning som förklarar att den 
finansiella kunskapen är varierande över tid, där den yngre och äldre generationen innehar en 
sämre ekonomisk kunskap än de personer som befinner sig i mitten av livscykeln. Vad detta 
kan bero på är ingenting som denna studie kan bevisa, dock kan det konstateras att 
respondenterna som använder sitt kreditkort mest (18–35 år) innehar lägre kunskap än de som 
använder kreditkortet minst (36–45 år). 
 
Det är av yttersta vikt att människor som faktiskt handlar med kredit måste förstå de 
ekonomiska kostnader för den kredit som de använder (Robb & Sharpe 2009). Detta menar 
även Disney och Gathergood (2013), om någon saknar ekonomisk kunskap är det troligt att 
man inte förstår kostnaderna av sitt kreditkortsanvändande. Sammantaget kan brist på 
ekonomisk kunskap i ett lättillgängligt kreditsamhälle resultera i ett oönskat beteende och att 
inte förstå konsekvenser av sitt handlande kan komma att påverka individens framtid i olika 
utsträckningar, till exempel ökad skuldsättning. 
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5.2 Självkänsla VS ekonomisk kunskap 
Studiens tolkning av respondenternas övertro kan jämföras med det som Ackert och Deaves 
(2010) förklarar i sin forskning, att människor tenderar att tro för mycket på sig själva i 
vardagliga situationer.  Då majoriteten av denna studies respondenter visade på en övertro 
menar skribenterna att detta kan komma att öka antalet risker på kreditkortsmarknaden i form 
av att dåliga finansiella beslut fattas. Kahneman (2013) beskriver att övertron kan skapa risker 
i vissa situationer, där den är av betydelse då människan ofta använder ett induktivt, automatiskt 
och snabbt tankesätt. Detta ligger i linje med Tversky och Kahnemans (1974) studie där de 
risker som kan uppkomma på grund av övertron bland annat är genomförandet av ett/flera 
impulsköp där hänsyn inte tas till de konsekvenser som eventuellt kan uppstå.  
 
Att empirin påvisar en förekommande övertro hos respondenterna kan bidra med ytterligare ett 
bevis om att människan är irrationell och påverkas av psykologiska faktorer vid ett 
beslutsfattande. Detta bekräftar även teorin Behavior Finance (De Bondt 2010; Thaler 1980; 
Muradoglu & Harvey 2012). Studiens empiri kan konstatera att respondenternas objektiva 
ekonomiska kunskap inte ligger linje med dess subjektiva kunskap. Trots att respondenterna 
innehar hög självkänsla finns det skäl att förvänta sig att finansiella beslut ändå inte alltid 
kommer att tas på ett ansvarsfullt sätt, då deras uppfattning om vad de tror att de kan är högre 
än vad deras faktiska ekonomiska kunskap är. Detta förhållande beskrivs även av Tang och 
Baker (2016) som menar att den objektiva kunskapen har en tydligare koppling till individens 
kompetens medan den subjektiva har ett starkare samband till individens förtroende till sig själv 
att ta effektiva beslut. 
 
5.3 Kreditkortsanvändning 
Studiens empiri påvisar att kreditkortsanvändningen minskar med åldern, vilket kan bero på 
olika bakomliggande faktorer. Med utgångspunkt från livscykelhypotesen (Modigliani & 
Brumberg 1954) visar empirin att ju äldre vi blir desto mindre tenderar vi att låna för att 
konsumera, vilket överensstämmer med modellen. Huston (2010) förklarar att det är naturligt 
att man under vissa perioder i livet behöver finansiera sina köp med lånade pengar, samtidigt 
som det under andra perioder finns utrymme för sparande. En förklaring till att den yngre 
generationen väljer att konsumera på kredit kan ha sin grund i det bakomliggande beteendet 
som utgår från ett livsstilsmönster (Lövgren 2011). När man befinner sig i ung ålder tenderar 
människan att försöka passa in i sin omgivning och vara mindre benägen att se konsekvenserna 
av sin livsstil och sitt handlande. Detta bekräftas av Elinders (2015) forskning som menar att 
människor agerar själviskt och strävar efter maximal materiell vinning. 
 
Att välja att konsumera över sina tillgångar kan ha sitt ursprung från det konsumtionssamhälle 
vi lever i idag (Östberg & Kaijser 2010). Människor överkonsumerar och väljer ofta att låna till 
en ”positionell” konsumtion då man vill passa in och höja sin sociala status (Sandvall 2011). 
Detta är dock något som denna studie inte kan bekräfta då majoriteten av respondenterna inte 
använder sitt kreditkort för att höja sin sociala status. 
 
5.4 Hypotesprövning 
Prövningen av studiens hypoteser visade att självkontroll har ett signifikant samband med den 
ekonomiska kunskapen och en tillväxt i kunskapen resulterar i en bättre självkontroll hos 
individerna som därmed kan förbättra sina finansiella beslut. Detta resonemang kan jämföras 
med Strömbäck et al., (2017) som förklarar att en individ med bra självkontroll kan bidra till en 
förbättring i det allmänna ekonomiska beteendet, där självkontrollen skapar en bekvämlighet i 
användandet av de finansiella instrumenten. Vidare menar författarna att personer med hög 
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självkontroll är mer benägna att spara regelbundet och är därmed inte lika känsliga när det gäller 
oförutsedda utgifter där ett kreditkort i annat fall skulle fungera som skydd.  
 
Bertola, Disney och Grant (2006) menar i sin forskning att människan tenderar att tänka 
kortsiktigt med fokus på själva köpet istället för dess konsekvenser. Då majoriteten av studiens 
respondenter någon gång hade genomfört ett impulsköp med sitt kreditkort, kan skribenterna 
konstatera att självkontroll och den ekonomiska kunskapen är viktiga beståndsdelar i det 
finansiella beteendet. Detta för att individen ska kunna kontrollera sina impulsiva handlingar 
samt inneha vetskap om dess konsekvenser.  
 
5.5 Handling och attityd 
Denna analys har en koppling till Festingers (1957) teori om den kognitiva dissonansen. Genom 
att undersöka förhållandet mellan respondenternas handlingar gällande impulsköp och deras 
attityder i form av självkontroll påvisade studiens empiri att majoriteten av respondenternas 
handling och attityd var överensstämmande. Enligt teorin tyder detta på att människan är 
påverkbar i sitt agerande och väljer att anpassa attityd och handlingar till varandra för att 
undvika kognitiv dissonans. Den kognitiva dissonansen är obehaglig och genom reduktionen 
vill individen skapa en positiv bild av sig själv och beroende på individens kunskapsnivå 
påverkas dennes beteende i olika omfattningar (Angelöw, Jonsson & Stier 2015; Nilsson 2015). 
Detta resonemang är även något som styrks av denna studie som visar på att det finns ett 
samband mellan självkontroll och den ekonomiska kunskapen. 
 
Thaler (1985) påstår i sin teori att mental bokföring kan vara ett hjälpmedel för planering av 
ekonomin samtidigt som det kan vara ett skydd för de individer som besitter en bristande 
självkontroll. Författaren förklarar att människor tenderar att förenkla sina finansiella beslut 
genom att skapa konton för olika ändamål. Detta är även något som Shefrin och Thaler (1988) 
menar i sin studie där mentala konton kan vara till hjälp då det planerande jaget får “rådgivning” 
för att kunna hantera kortsiktiga beslut och därmed avstå från impulsköp. Om en individ 
däremot besitter en hög självkontroll, som majoriteten av respondenterna i denna studie, kan 
dessa konton vara av mindre betydelse och självkontrollen i sig hjälper till att avstå från att 
handla på impuls. 
 
5.6 Avslutande diskussion 
Genomgående i studien kan det konstateras att de psykologiska och ekonomiska faktorerna är 
att ta hänsyn till vid ett finansiellt beslutsfattande. Det är av betydelse att förstå att samtliga 
respondenter inte besitter samma ekonomiska kunskap varpå även de psykologiska faktorerna 
kan variera. Det är viktigt att förstå att varje individ handlar utifrån olika förutsättningar och 
erfarenheter, där de psykologiska egenskaperna vid ett beslutsfattande påverkar varje individ i 
olika utsträckningar. Människor kan dock besitta samma objektiva ekonomiska kunskap men 
inneha varierande subjektiva utvärderingar om sig själv, där ett beslut på grund av detta kan 
resultera i olika beteendeutfall. Vad som påverkar och i vilken utsträckning går inte att 
fastställa, då det även kan förekomma andra påverkningsbara faktorer kring en individs 
finansiella beteende.  
 
I denna studie har skribenterna kunnat utläsa att den objektiva ekonomiska kunskapen är låg 
samtidigt som den subjektiva kunskapen är högre. Detta visar på att psykologiska faktorer är 
av betydelse för den faktiska kunskapen samt att den subjektiva kunskapen är mer inflytelserik 
än den objektiva vid ett finansiellt beslutsfattande. Det är därför viktigt att inneha en positiv 
och bra utvärdering av sig själv samt inneha en bra ekonomisk kunskap. Denna kombination 
kan ha betydelse för individens beslutfattande på den finansiella marknaden och kan resultera i 
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att besluten blir effektivare och mer ansvarsfulla. Vidare kan det dock konstateras att 
respondenterna innehar en hög självkänsla och självkontroll men bristande ekonomiska 
kunskaper, vilket är något som signalerar att dessa kanske inte fattar lika effektiva och 
ansvarsfulla beslut som en person som har överensstämmande attityd och kunskap.  
 
Utifrån studiens empiri tydliggörs betydelsen av att den ekonomiska kunskapen bör ta en större 
plats i grundskole- och gymnasieutbildningen, vilket även tidigare forskning har konstaterat 
(Disney & Gathergood 2013; Gathergood 2012; Lusardi & Mitchell 2011; Limbu 2017). Detta 
för att individer tydligare ska förstå innebörden av de konsekvenser som kan uppstå av ett visst 
ekonomiskt beteende och ett större fokus kan i framtiden hjälpa människor att fatta välgrundade 
ekonomiska beslut. Slutligen kan det förklaras att om en individ innehar en tillräcklig 
ekonomisk kunskap och en korrekt uppfattning om sig själv, kan detta komma att underlätta 
dennes medvetenhet på kreditkortsmarknaden. 
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6. Slutsats 
 
I följande kapitel redogörs studiens slutsatser som ämnar besvara problemformuleringen och 
syftet. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  
 
 
Syftet med studien var att undersöka huruvida en individs ekonomiska förståelse och 
personlighet påverkar dennes finansiella beteende på den svenska kreditkortsmarknaden. 
Utifrån empirin tydliggörs ett återkommande mönster, att den ekonomiska kunskapen är 
bristfällig hos individer.  Det positiva är att den genomsnittliga kunskapen ökar om högre 
utbildningsnivå föreligger samtidigt som personer mellan 36 och 45 år hade en högre kunskap 
än de som befann sig i den yngre (18–35 år) respektive äldre generationen (46 år och äldre).  
 
Denna studie kan bidra med tolkningen att individers objektiva ekonomiska kunskap inte 
överensstämmer med dess subjektiva. Detta då majoriteten av de svarande trodde att de hade 
tillräckligt med ekonomisk kunskap för att kunna hantera sitt kreditkort, medan utfallet visade 
motsatsen och studien konstaterar därmed även att en övertro förekommer. Det går samtidigt 
att identifiera att ålder var den faktor som påverkar respondenternas kreditkortsanvändning i 
störst utsträckning i jämförelse med dess civilstånd och hemmavarande barn. Vidare går det att 
utläsa från studiens empiri att variabeln självkontroll visade på ett statistiskt signifikant 
samband med den ekonomiska kunskapen, medan självkänslan inte var korrelerad på en 
statistisk nivå. Avslutningsvis uppvisar respondenterna en bra självkontroll, där dess handlingar 
överensstämmer med dess attityder. Detta tyder på att människor är påverkbara i sitt agerande 
och väljer därför att anpassa attityd och handlingar till varandra för att undvika kognitiv 
dissonans.  
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning anser författarna att en kvalitativ metod kan användas i form 
av intervjuer eller experiment där forskarna får en chans att observera respondenternas beteende 
på ett subjektivt sätt. Ett kvalitativt metodval ökar möjligheterna att ställa följdfrågor och 
därmed erhålla ett mer djupgående material med ingående åsikter från respondenterna och på 
sådant sätt kan forskarna skapa en bredare uppfattning kring de kausala samband som kan 
förekomma. 
 
Ett annat förslag är att undersöka olika målgrupper med en komparativ ansats, som exempelvis 
skillnaden mellan män och kvinnors ekonomiska kunskap och dess kreditkortsanvändning, 
vilket kan komma skapa en bredare inblick från olika perspektiv. Vidare kan kommande studier 
undersöka andra psykologiska aspekter som direkt eller indirekt påverkar 
kreditkortsanvändandet, alternativt studera individers beteende och kunskap kring exempelvis 
bolånemarknaden. 
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