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Abstract 
Sms-lån har som fenomen varit ett hett ämne i media under 2007. Detta bl.a. för att 

Kronofogdemyndigheten uppmärksammat att många ungdomar mellan 18-25 år har ådragit 

sig betalningsanmärkningar pga. obetalda sms-lån. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att besvara följande frågeställningar: 

 

• vad vet högskolestudenter om sms-lån och hur det fungerar. Vi har även försökt 

redogöra för hur vanligt förekommande det är bland högskolestudenter och vilka 

risker eller möjligheter de anser utmärker sms-låntagandet. 

• Undersökt hur högskolestudenters inställning till och erfarenheter av sms-lån ser ut 

 

Den mest framträdande slutsatsen i undersökningen är att högskolestudenter väljer att inte 

låna pengar via sms-lån 

 

Sökord; sms-lån, hög ränta, högskolestudenter, konsumtion, ödesdigra ögonblick, abstrakta 

system och symboliska tecken. 

 

Loan by Text Message have as a phenomena, been hot stuff in media during 2007. One of the 

reasons is that the enforcement service has noticed that a lot of young people in the ages of 18 

to 25 years have incurred payment remarks, because they haven’t paid back there Text 

Message loans. 

 

The purpose with our essay has been to answer following questions: 

-  what do university students know about loans by text message and how it 

works? We also tried to account for how common it is among university 

students and what risks or possibilities they think characterize these loans. 

- make researches about how university student’s attitude and experience about 

these loans look like. 

The most outstanding conclusion in the essay is that university students chose not to take Text 

Message loans. 

Keywords; loan by Text Message, high interest, university students, consumption, symbolical 

signs, abstract methods and fateful moments 
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Disposition 
 

Inledningsvis kommer vi att presentera ett abstrakt, där ni som läsare får en kort 

sammanfattning av undersökningen. 

 

Inledning: här kommer vi att presentera vår förförståelse vårt syfte och våra frågeställningar 

som ligger till grund för vår studie. 

 

Bakgrund: här kommer vi att redogöra för hur sms-lån fungerar, Vi kommer även att 

presentera statistiska uppgifter och aspekter på fenomenet. 

 

Teoretiska utgångspunkter: här kommer vi att presentera de utgångspunkter vi kommer att 

ha för att göra vår analys. De teorier vi utgår ifrån är Giddens expertsystem, abstrakta system 

och symboliska tecken, Becks; risksamhället och kalkylerade risker, Mills; sociologiska 

visionen däribland personliga bekymmer och allmänna problem. 

 
Metod: i denna kommer vi att presentera alla verktyg vi haft som legat till grund för att 

bearbeta vår insamlade empiri. 

 

Presentation av resultat: under denna del redogör vi för de resultat som framkommit genom 

enkäter och intervjuer. 

 

Analys: här kopplar vi ihop de teoretiska utgångspunkterna med resultaten vilket leder oss 

fram till olika slutsatser. 

 

Diskussion: det vi funnit intressant att reflektera över och diskutera vidare kring presenterar 

vi här 

 

Avslutning här rundar vi av undersökningen genom att reflektera över vår studie och vår 

insats. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle ligger mycket fokus på att konsumera. Vi lever i ett så kallat 

konsumtionssamhälle. Utmärkande för detta konsumtionssamhälle är att vi konsumerar 

kläder, nöjen, upplevelser, teknikprodukter etc. på ett mer flyktigt sätt än tidigare. Förr 

konsumerade människor saker de verkligen behövde för att klara av sin vardag. Idag 

konsumerar vi på ett mer aktivt sätt förbrukningsprodukter utan att vi egentligen måste ha 

dem för att klara oss i vår vardag. En stor grupp av personer står på grund av mindre 

ekonomiska möjligheter utanför möjligheten till snabb konsumtion. Detta skulle kunna vara 

en av anledningarna till att någon skulle vilja genomföra ett sms-lån, för att på så sätt  

snabbt kunna fylla på ett tomt konto för att göra ytterligare inköp. Detta kan också vara ett 

tecken på en form av socialt utanförskap dvs. att inte ha råd. Exempel på detta kan vara 

arbetslösa, ensamstående, studenter och andra som kanske inte har så hög eller regelbunden 

inkomst så att de inte kan konsumera förbrukningsvaror, nöjen, upplevelser etc. på samma sätt 

som modet eller normen ställer ”krav” på. I media har det under 2006 och 2007 pågått en 

debatt om sms-lån som fenomen. Dags - och kvällspress har haft olika artikelserier och i 

radio- och tv-program har problematiken belysts kring sms-lån och vilka som blir mest utsatta 

när alla vill konsumera det som ”alla andra” kan konsumera. Att konsumera kan vara ett sätt 

att vara delaktig i samhället. Vill individen vara en del av samhället kan själva konsumtionen 

bli ett sätt att köpa sig synliga redskap till identitet, gemenskap och tillhörighet. 

 
Sms - lån är ett nytt fenomen på kreditmarknaden i Sverige. Sms-lån gör det möjligt att 

förenkla konsumtionen och kan göra den snabbare. Det ligger i den moderna tidens anda att 

allt skall ske nu, att man inte skall vänta på någonting. Den nya mobiltelefontekniken gör det 

möjligt att nyttja den korta tiden mellan låneansökan tills dess att pengarna finns på kontot till 

sin egen favör för att snabbt kunna konsumera ännu mer. 

Detta fenomen som sms-lån är, bidrar till att snabba krediter beviljas i belopp om främst 500 

kronor, 1000 kronor och 3000 kronor. Dessa belopp upplevs inte som alltför orimliga då 3000 

kronor kan upplevas som en överkomlig summa att låna och klara av att betala tillbaka i tid. 

Pengarna överförs via Internet/mobiltelefon från kreditgivare till kredittagare inom 15 minuter 
1.  

                                                 
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd, 2007-12-20, kl. 19.53 
 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd
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Under den pågående debatten i media (för exempel; se bilaga 1,2,3 och 4) har det lyfts fram 

hur denna nya och snabba form av låneköp har kunnat få en stark negativ påverkan på många 

privatpersoners ekonomi och framtida möjligheter att exempelvis låna till husköp eller leva på 

annan nivå än existensminimum för en lång tid. Lånen invaggar kredittagaren, som oftast 

utgörs av personer i åldern 18-25 år 2, i en falsk trygghet om att beloppet de lånar är så litet att 

det inte borde vara något problem att kunna betala tillbaka det inom utsatt tid 3. Proceduren 

för att genomföra ett sms–lån är både snabb, enkel och bara ett samtal bort.  

 

 

1.1. Förförståelse 

 
Vår förförståelse har byggts upp genom att vi med intresse har följt den uppkomna debatten i 

media och hållit oss ajour med fenomenets utveckling. Det har i flertalet av landets största 

dags- och kvällstidningar (ex: SvD, DN, Aftonbladet, Expressen m.fl.) och i radio och TV-

program 4 genomförts artikelserier om allt som rör sms-lån. Dock menar vi att vinklingen 

oftast kommit att ligga på att belysa den negativa aspekten av sms-lån där personer som tagit 

sms-lån inte kunnat betala tillbaka i tid och därför hamnat i en skuldfälla som kommit att få 

stora konsekvenser för deras fortsatta ekonomiska framtid.  

 
För att hålla oss ajour med ämnet har vi läst bloggar 5 6 på olika Internetsidor som tar upp 

ämnet, likaså har vi läst igenom de flesta artikelserierna i de flesta tidningar som berört 

fenomenet. Upptill detta har vi även följt debatten i olika tv-kanaler som tagit upp sms-lån. Vi 

har även diskuterat mycket sinsemellan och även med andra som finns i vår närhet om sms-

lån, varvid vi naturligtvis har fått sådan input att det inte kunnat undgå att sätta sin prägel på 

vår kunskap kring ämnet under tiden vårt arbete med uppsatsen fortskridit. 

Ingen av oss två som genomfört studien har själva erfarenheter av att ha tagit sms-lån eller 

känner till någon i privatlivet som gjort detta. 

 

                                                 
2 http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2007/nyheter2007/20070316smslanenskuldfallaforungalantagar   
  e.5.5732cd2411150a57de58000492.html , 2007-10-07, kl. 12.34 
3 http://www.e24.se/import_np/artikel_46537.e24, 2007-12-20, kl. 20.08 
4 Uppdrag Granskning  , SVT 1, kl. 20.00, 2007-11-14 
5http://kinkykitten.blogg.se/1195069659_uppdrag_granskning.html 
6 http://blogs.su.se/jvlac/jvlac-pe2CNCB2 

http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2007/nyheter2007/20070316smslanenskuldfallaforungalantagar    e.5.5732cd2411150a57de58000492.html
http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2007/nyheter2007/20070316smslanenskuldfallaforungalantagar    e.5.5732cd2411150a57de58000492.html
http://www.e24.se/import_np/artikel_46537.e24
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Vi vill i denna uppsats gå på djupet in i den nya problematiken som finns kring sms-lån, där 

speciellt yngre vuxna kanske lättare riskerar att hamna i en situation där den begränsade 

ekonomi (som ex. ett studielån skulle kunna utgöra) gör att de kanske tar ett sms-lån, och vad 

detta i så fall kan leda till. Vi vill också ta reda på hur delar av studenterna på en högskola 

resonerar kring fenomenet sms-lån och vad de har för erfarenheter av denna form av låneköp. 

Vi vill belysa hur denna form av låneköp går till och försöka skapa oss en bild av om sms-

låntagandet verkligen är så utbrett som mediabilden ger sken av. 

  
I denna studie kommer vi att:  

• Undersöka vad studenter på en högskola vet om sms-lån och hur det fungerar. Vi 

kommer även att redogöra för hur vanligt förekommande det är bland studenterna och 

vilka risker eller möjligheter de anser utmärker sms-låntagandet. 

• Vi kommer också att undersöka hur högskolestudenternas inställning till och 

erfarenheter av sms-lån ser ut 

 
Ämnesområdet har många intressanta infallsvinklar, men vi vill försöka nå en förståelse för 

hur studenterna tänker och resonerar. Genom denna studie vill vi sammanfattningsvis försöka 

hitta och förstå de resonemang som finns hos studenterna, dels hos dem som väljer att ta ett 

sms-lån och hos de som väljer att avstå.  
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2. Bakgrund 
 

2.1. Hur fungerar sms-lån? 

 
Inom bank – och kreditvärlden har det under det senaste året uppstått en ny form av 

kreditmöjlighet som avsevärt skiljer sig från övriga möjligheter att få låna pengar. Det som 

marknadsförs handlar om snabba pengar i form av vad som kallas korttidskrediter, snabblån 

eller sms-lån, och introducerades på svenska kreditmarknaden under 2006. Denna studie 

kommer dock endast att behandla korttidskrediter i form av renodlade sms-lån. Sms-lån är en 

möjlighet som ligger öppen för de allra flesta myndiga personer. Affärsidén bakom lånen är 

att det skall gå snabbt att låna. Flertalet sms-kreditbolag uppger att kunden som önskar ta sms-

lån skall vara myndig, inte ha mer än 5000 kr i skuld och inte ha fler än fem 

betalningsanmärkningar 7. Sms-lån beställs från kreditgivaren via ett vanligt  

sms – meddelande via din mobiltelefon, där den som önskar kredit lämnar ut sitt namn, bank- 

och kontonummer dit hon vill ha lånet insatt och clearingnummer 8.  

 
Det finns ett flertal företag som erbjuder lån via sms. Mobillån AB tillhör de största, som 

enligt företaget själv är vinstgivande och lånade ifjol ut 120 miljoner kronor och behandlade 

110 000 låneansökningar 9. Övriga stora aktörer på marknaden är ex. Smskredit, Folkia, 

Ferrantum, Pokerfinans, Meddelanden.se. De företag som bedriver kreditgivning via sms-lån 

skall ha anmält sig till Finansinspektionen som utövar regelrätta kontroller över de olika 

kreditsystemen i Sverige. Dock bedriver Finansinspektionen ingen regelrätt tillsyn över 

verksamheten för sms-lån. Denna form av snabblån där kreditgivaren efter inkommen 

låneansökan skall kontrollera den presumtiva kundens uppgifter via folkbokföringsregistret, 

gör det möjligt för kunden att inom 15 minuter ha lånepengarna på sitt konto. I media har det 

förts en debatt om det verkligen är möjligt att ta och följa en kreditupplysning på så kort tid 

som 15 minuter. På sms-lån AB´s egen hemsida har vi bland ”frågor och svar” hämtat 

följande uppgifter: 

 

                                                 
7 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd, 2007-12-20, kl. 19.53 
8 http://www.kundfinans.se/sd_page/5/1/index.php, 2007-10-07, kl. 11.52 
9 Sms Kredit AB, http://www.smskredit.se/faq.jsp, 2007-12-15, kl: 21.11 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd
http://www.smskredit.se/faq.jsp
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’”F: Jag är kund hos er sedan tidigare men har 

betalningsanmärkningar/skuldsaldo. Får jag låna igen? 

S: Ja det går bra under förutsättning att du skött dina betalningar till oss.”10 

 
Det rör sig om snabba, mindre lånesummor på mellan 500 kronor upp till 3000 kronor. 

Generellt är alla lån ”räntefria” och har en återbetalningstid på 30 dagar. Dock tas det ut en 

avgift för att genomföra transaktionen 11. Denna avgift har kreditbolagen som bedriver sms-

lån fått mycket kritik för, då bland annat Konsumentombudsmannen vill se det som en form 

av ränta. Skulle den avgift som tas ut i samband med handläggandet av ett sms-lån omräknas 

till normal låneränta som vid lån taget på bank skulle denna ränta, i de allra flesta fall, komma 

upp i en effektiv årsränta om 792 % 12. 

 
Enligt Kronofogdemyndigheten ligger avgiften som sms-kreditbolaget tar ut per lånetillfälle i 

stigande skala mellan 150-600 kronor. Denna avgift tas ut för att administrera lånet istället för 

att ta ut ränta på själva lånet. För att exemplifiera: en avgift för ett sms-lån på 3000 kronor 

kan vara 600 kronor. Du betalar således 600 kronor för att få låna 3000 kronor av 

kreditgivaren. Efter 30 dagar skall du betala tillbaka lånet på 3000 kronor plus den 

administrativa avgiften på 600 kronor. Görs inte detta i tid har kreditgivaren rätt att yrka på 

160 kronor på debiterad skuld för inkassokostnader. Lämnar sedan kreditgivaren ärendet till 

Kronofogden kommer den ursprungliga skulden att ytterligare debiteras med dels 300 kronor 

för att en ansökan om betalningsföreläggande har gjorts, plus straffavgift på 340 kronor som 

företaget kräver från den som lånat via sms. Om ärendet går vidare till indrivning tillkommer 

ytterligare kostnader på mellan 500- 1000 kronor. Med detta i beräkningen kan en obetald 

sms–skuld på mindre än två månader uppgå till det dubbla värdet i förhållande till själva 

ursprungliga lånesumman 13.  

 

 

 

 

                                                 
10 Sms Kredit AB, http://www.smskredit.se/faq.jsp, 2007-12-15, kl: 21.11 
11 Fakta Sms-lån,, http://www.DN.se , 2007-10-13 kl. 15.16  
12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd, 2007-12-20, kl: 19.53 
13Ibid. 
 

http://www.smskredit.se/faq.jsp
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd
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2.2. Statistiska uppgifter från Kronofogdemyndigheten i Sverige 

 
Kronofogdemyndigheten ser allvarligt på tidens nya trend att yngre vuxna lånar dyra, snabba 

pengar via sms av kreditgivare. På Kronofogdemyndighetens officiella hemsida tar man upp 

problematiken och belyser dess följder. Inom Kronofogdemyndigheten har man kunnat se att i 

september 2006 utgjordes 44 % (dvs. 390 st.) av ansökningar om betalningsföreläggande mot 

yngre vuxna i åldern 18-25 år. 60 % av dessa hade i sin tur även andra 

betalningsanmärkningar hos Kronofogden. Under de fyra första månaderna av 2007 kom det 

till Kronofogdemyndigheten in fler ärenden än vad det gjort under hela 2006. 

Kronofogdemyndigheten kan av sin statistik utläsa att problemet har ökat, och att yngre vuxna 

är klart överrepresenterade i statistiken över betalningsanmärkningar från kreditgivare som 

genomför lånetransaktioner via sms. Kronofogden har en farhåga om att de som nyttjar 

snabba krediter i form av sms–lån redan har en ansträngd ekonomi som de försöker bringa 

reda i genom att ta sms-lån som kan ge en kortsiktig, men dyr, lösning på problemen.  

 
Kronofogdemyndighetens statistik för 2006 visar att det inkommit totalt 1407 fall av 

ansökningar om betalningsföreläggande mot personer som nyttjat sms-lån och inte kunnat 

betala tillbakakrediten i tid. Här utgörs 557 fall (dvs. 39,6 %) av yngre vuxna i åldern 18-25 

år. Upptill detta finns 457 fall (dvs. 32,5 %) som utgörs av kredittagare i åldern 26-35 år. 

Kronofogdemyndigheten kan också uttala sig om könsfördelningen av dessa 

betalningsförelägganden. Sex av tio betalningsförelägganden i dessa fall riktar sig mot män. 

Kronofogdemyndigheten befarar att antalet ansökningar om betalningsförelägganden bara 

under 2007 kommer att uppgå till ca 10 000 fall 14. 

 

 

2.3. Sms–lån, bara negativt eller också positivt? 

 
I dagens samhälle går det mycket snabbt att utföra tjänster eller ha kontakt med andra 

människor via det som Giddens definierar som abstrakta system 15, vilket kan vara exempelvis 

It-teknik och telekommunikationsteknik. Yngre vuxna i åldern 18-25 år är den första grupp i 
                                                 
14http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001   
    00.html, 2007-10-07, kl. 12.08 
15Giddens, Anthony. (2005) Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken,   
   Daidalos, Göteborg,   

http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001      00.html
http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001      00.html
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dagens moderna samhälle som helt vuxit upp med denna nya teknik från början och har 

härigenom skapat sig vanan att nyttja tekniken till sin fördel för att förenkla sin vardag. De 

använder tekniken till att ex. chatta, googla, mejla, sms:a, mms:a, konsumera över Internet 

osv.  

 
Det som kan ses vara den stora problematiken med sms–lån är att det är så relativt små 

lånesummor det rör sig om att personer som anser sig vara i behov av snabba pengar kan 

frestas att ta till denna form av lån för att snabbt komma ur en pressad situation. Statistiken 

visar också att flertalet betalningsförelägganden mot sms-låntagare utgörs av personer som 

redan tidigare är kända hos Kronofogden för obetalda skulder 16 .  

 
Det finns en snabbhet i dessa lån som omöjliggör en betänketid eller ”ångervecka”. Detta i 

kombination med den stora tillgängligheten då det bara tar 15 minuter från låneansökan tills 

pengarna finns på kontot, gör att det inte finns tid att reflektera över om man verkligen skall ta 

lånet eller ej. Har en person skickat iväg ansökningen har den ingått ett avtal och köpt en 

tjänst, varvid det då inte räcker att bara betala tillbaka den ursprungliga lånesumman på de ex 

3000 kronor personen egentligen lånat, utan hon blir automatsikt skyldig ytterligare 600 

kronor, även om hon skulle ångra sig och inte vill fullfölja låneköpet.  

 
Enligt privatekonomisajten E24.se på Internet så har Konsumentverket uttryckt ett krav till 

regeringen om att man vill ha en översyn av konsumentkreditlagen. Den konsumentkreditlag 

som finns nu skrevs för 15 år sedan. Då kunde de lånemöjligheter som finns idag inte förutses 

ex. sms-lån. När dessa lån nu uppstått har kreditgivarna kunnat utnyttja den äldre oklara lagen 

genom att nyttja de luckor i lagen som idag undantar sms-lånen från lagstiftningen. Så som 

konsumentkreditlagen skrevs för 15 år sedan stadgar den inte att kreditgivarna skall redovisa 

den effektiva räntan i sin marknadsföring. De behöver inte heller göra en kreditprövning på 

den sökande för att se om det är en ekonomisk säker kund med möjlighet att betala tillbaka 

lånet. Inte heller behöver kreditgivaren ingå skriftligt låneavtal med kunden. Vid all annan 

kreditgivning är detta både krav och kutym 17. 

  

                                                 
16http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001  
   100.html, 2007-10-07, kl. 12.08 
17http://www.e24.se/dynamiskt/bankforsakring/did_17081679.asp , 2007-10-07, kl. 13.05 

http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001    100.html
http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001    100.html
http://www.e24.se/dynamiskt/bankforsakring/did_17081679.asp
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Som sociolog är det viktigt att kunna inneha ett apsketseende 18 för att genom detta vara 

medveten om att man inte bara skall fokusera på den negativa aspekten av fenomenet sms-lån. 

Det är viktigt att komma ihåg, menar vi, att sms-lån inte enbart skall ses som något negativt 

utan att det även kan finnas det som är positivt med sms-lån. Alla som tar sms-lån hamnar inte 

hos Kronofogdemyndigheten och i skuldfällan. På samma sätt som det finns de som har svårt 

att hantera denna typ av låntagande och därigenom hamnar i skuldfällan så finns det ett flertal 

personer som klarar av att hantera detta fenomen på rätt sätt och betalar tillbaka sitt lån i tid. 

För många kan sms-lån vara en praktisk lösning att vid ett enstaka tillfälle snabbt få tillgång 

till en mindre summa pengar som kanske behövs för att täcka en snabbt uppkommen 

situation. Då blir sms-lånet snarare en positiv möjlighet istället för något negativt och 

problemfyllt som annars tenderar att vara den aspekt som media valt att belysa fenomenet ur. 

 
Konsumentverket har krävt av regeringen att den skall tillsätta en utredning om proceduren 

kring låntagande via sms-lån för att lagarna om ex finansinspektion och konsumentkrediter 

skall kunna skrivas om så att de bättre passar in på de möjligheter som ges till kreditgivning 

idag. Det är svårt att säga något om hur utgången av dessa utredningar kommer att bli, vad det 

kommer att leda till och få för betydelse för sms-lånens framtida utveckling och varande. Men 

det står i alla fall klart så långt att Konsumentverket och övriga debattörer antingen helt vill 

förbjuda sms-lån eller att lagen åtminstone skall skrivas om så att samma regler gäller för alla 

former av utlåning – för lån via sms som för ex. ordinarie banklån 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18Asplund, P. (1974), Om undran inför livet, Argos: Lund 
19http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001   
   100.html, 2007-10-07, kl. 12.08  

http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001     100.html
http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061010lanviasms.5.7459477810df5bccdd480001     100.html
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3. Teoretiska utgångspunkter. 

 

3.1. Risksamhället och kalkylerade risker 

 
Beck beskriver det moderna samhället som ett risksamhälle. Detta risksamhälle har utvecklats 

till det samhälle vi har idag från gårdagens industrisamhälle. Riskerna berör oss både på det 

personliga planet som individer men även på det mer globala planet. Beck menar att risker 

alltid funnits i samhället men att olika tider haft olika typer av risker och riskbeteende. För att 

kunna påverka sin samtid och framtid menar Beck att människorna måste kunna kalkylera 

riskerna i ett specifikt handlande eller agerande vid specifika tillfällen och sätta dessa risker i 

förhållande till den utdelning som risktagandet kan komma att ge för att höja en persons 

levnadsvärde. Det bästa sättet att hantera riskerna på, enligt Beck, är att vara upplyst om dem. 

Först då människan har kunskap om vad de olika riskerna innebär kan hon göra valet hur hon 

vill kalkylera risken och därmed hur ens framtid kan komma att se ut 20. Satt i förhållande till 

denna studie skulle vi kunna säga att ju mer vi känner till om sms-lån, vad dessa kan leda till 

och hur de kan komma att påverka vårt framtida liv och möjligheter, desto större är chansen 

att vi kalkylerar de uppkomna riskerna på ett mer medvetet sätt.  

 
Ett annat sätt att hantera riskerna på, enligt Beck, är att blunda för dem och deras följder. 

Detta sker när individer blivit avtrubbade inför de risker och faror som finns omkring dem. 

Detta kan vara ett uttryck för att dessa individer förnekar riskerna, eftersom de inte har någon 

egentlig förmåga att få en förändring eller förbättring av sin situation till stånd. Ju större 

denna känsla av att vara oförmögen att ändra på sin livssituation upplevs vara, desto större 

blir chansen att dessa individer tar alltför stora risker 21. I vårt fall skulle detta kunna betyda 

att en person som tagit ett sms-lån inte vill tänka på vad sms-lån kan leda till eftersom 

personen ändå inte har någon eller liten förmåga att påverka de höga avgifterna eller den korta 

återbetalningstiden. Kanske är personen medveten om att hon faktiskt inte har de där 

pengarna att betala tillbaka lånet med, men tar en chansning och hoppas på det bästa. Att 

blunda inför dessa risker som personen i så fall utsätter sig för gällande hela sin fortsatta 

livssituation kan alltså i sig vara ett sätt att hantera situationen. Ett annat sätt att hantera sms-

lån på är att inte utsätta sig för någon risk, d.v.s. inte ta några lån alls. Det finns personer som 
                                                 
20 Beck, Ulrich.(1994), Risk Society - Towards a New Modernity, SAGE Publications Ltd, London, sid. 170-172 
21 Ibid. sid. 51-77 
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inser att de inte kommer att kunna betala tillbaka lånen pga. höga avgifter eller för låg 

inkomst till att börja med, varvid sms-lån inte ses som ett alternativ till att klara av sin 

ursprungliga situation. Då är kunskapen/insikten och pålästheten om riskerna med att ta sms-

lån det bästa sättet att hantera risken på, dvs. denna kunskap om sms-lån får personen att avstå 

från att ta lån eftersom den kalkylerade risken blir alltför stor. 

 

 

3.2. Om expertsystem, abstrakta system och symboliska tecken  

 
I dagens samhälle är det enligt Giddens viktigt med reflexivitet gentemot det som Giddens 

beskriver som abstrakta system. Symboliska tecken och expertsystem är två 

urbäddnigsmekanismer som även kan kallas för abstrakta system. Symboliska tecken kan vara 

pengar, vilka kan möjliggöra transaktioner mellan individer, oberoende av tid och rum. 

Individen måste för att forma sin självidentitet, ha tillit och trygghet i dessa system. 

Expertsystemen handlar om tekniska kunskaper vilka organiserar stora delar av den materiella 

och sociala miljön vi lever i 22. Det ekonomiska systemet är också ett slags expertsystem som 

regleras av lagar. Lagarna sätter normer för hur vi skall handskas med och inom olika system. 

Här kan vi konstatera att sms-lånen faller utanför konsumentkreditlagen som skall reglera de 

ekonomiska transaktioner som görs för privat låntagande. 

 
I dagens samhälle där konsumtionen dagligen står i fokus menar vi att ungdomar oftare har en 

stark tillit till de abstrakta systemen. De litar ex. på att mobiltelefonen fungerar, och de kan på 

detta sätt bli nådda under dygnets alla timmar. De litar också på att det de abstrakta systemen 

berättar dvs. att det ex media, tidningar och reklam säger är sant. Konsumtion är viktigt, men 

vad gör ungdomarna om de inte har möjlighet att konsumera och vill ha pengar nu? Sms-lån 

kanske verkar som ett snabbt och bra alternativ? Varför skulle de inte lita på att detta 

abstrakta system inte skulle fungera eftersom alla andra system verkar göra det? De abstrakta 

systemen är beroende av tillit, vilket innebär att vi ger oss hän åt förpliktelser eller löften. 

Detta är en tro som är omöjlig att minska, säger Giddens. Vi menar att det att ha tillit inte 

behöver vara ett medvetet beslut, då vi genom modernitetens reflexivitet kan fatta beslutet att 

ha tillit. Vi kan ex. genom vår uppväxt ha blivit lärda att förlita oss så till den grad på olika 

                                                 
22Giddens, Anthony. (2005) Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken,   
   Daidalos, Göteborg,   
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slags system att vi inte ens reflekterar över huruvida de verkligen fungerar bra, kan utvecklas 

eller behöver revideras. Vi har vuxit in i en roll där vi är så vana vid hur olika saker fungera 

att vi inte ens kommer på tanken att titta närmare på vad det egentligen är som händer i dessa 

system och hur dessa system fungerar. Vi förlitar oss på att de är uppbyggda på ett sätt som 

gör att det fungera på bästa möjliga sätt för största möjliga gagn för oss individer. Att hysa 

tillit är en relation mellan personer, specifika situationer eller system vilka är kopplade till 

individens ontologiska trygghet, menar Giddens 23. 

Pengar, teknik och konsumtion är en del av vardagen och tillika exempel på abstrakta system 

där vi förlitar oss på att procedurerna kring detta fungerar. Bankväsendet har funnits länge, 

och vi vet att det är ett system som fungerar eftersom det är väl beprövat, vi ifrågasätter det 

inte längre, vi tar det för givet. Men hur är det med den nyare tekniken där man kan ta sms-lån 

via mobiltelefonen utan att ens behöva prata med dem som man ingår avtal med?  

 
Giddens talar också om ”ödesdigra ögonblick”. Med detta menar han sådana situationer där 

det krävs av oss individer att vi skall fatta snabba och aktiva beslut som kan vara av särskild 

betydelse för vårt fortsatta liv och strävanden. Giddens menar att ödesdigra ögonblick kan få 

stora konsekvenser för våra fortsatta livsöden. Ödesdigra ögonblick är sådana tidpunkter och 

händelser i livet som flätas samman. Vi som individer hamnar då vid olika vägskäl vilka kan 

få ödesdigra konsekvenser. Som exempel på ödesdigra ögonblick ger Giddens ex som; en 

speciell examen, få resultat av en läkarundersökning, förlora en stor summa på spel eller när 

en person tar beslutet att använda alla sina besparingar till att starta ett företag 24. Detta är 

exempel på när något kan gå bra, men lika gärna kan gå mindre bra. Individen har ingen 

garanti från början åt vilket håll utfallet kommer att slå.  

Enligt Giddens kan riskbedömningar aldrig bli fullkomliga då det alltid, även i relativt 

avgränsade riskmiljöer, finns handlingar, händelser och skeenden som är oavsiktliga och 

därför bidrar till oförutsedda resultat. I förhållande till sms-lån skulle vi kunna säga att 

beslutet att ta ett sms-lån är ett ödesdigert ögonblick för de personer som redan från början vet 

att de kan få svårt att betala tillbaka, de väljer att ingå ett avtal där de inte har någon möjlighet 

att betala tillbaka sitt lån. Denne individs ödesdigra ögonblick vid själva låntagandet kommer 

att få långtgående följder i form av ex. betalningsanmärkningar och vad det i in tur sedan kan 

leda till. Likaså kan en person som i ögonblicket den tar sms-lånet vet att den kommer att ha 

                                                 
23 Ibid.  
24 Ibid. s. 137- 138 
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pengar att betala tillbaka med att hamna i en situation där de förväntade pengarna inte 

kommer som de skall pga. yttre omständigheter som ligger utanför den låntagande individen. 

Även här har ögonblicket varit ödesdigert om vi ser på själva handlingen i ett perspektiv. På 

detta sätt kan något som inte varit negativt från början (dvs. att ta lån trots att personen vet att 

denne inte kan betala tillbaka) visa sig bli ett lika ödesdigert ögonblick som det risktagande 

som startade som en möjlighet (dvs. att ta ett sms-lån för att lösa ett snabbt uppkommet 

problem men där personen vet att hon borde – om inte speciella händelser inträffar- få pengar 

att betala tillbaka lånet i tid med). Poängen i resonemanget är: ödesdigra ögonblick behöver 

inte nödvändigtvis vid det givna tillfället förefalla som ett ödesdigert ögonblick, utan kan med 

ett perspektivseende senare identifieras som ett ödesdigert ögonblick. Dessa ödesdigra 

ögonblick behöver inte vara negativa för individen utan kan också vara positiva och för något 

bra med sig, vilket är viktigt att understryka. 

 
Individen konfronteras av ett mångfald val i det senmoderna samhället, men samtidigt får 

denne ingen hjälp gällande vilka val som bör göras. En av konsekvenserna handlar om 

livsstilens dominans och betydelse för individen. Livsstil kan enligt Giddens, ses som en 

uppsättning av praktiker, vilka är mer eller mindre integrerade och följs av individen. Inte 

enbart för att tillgodose ett nyttobehov, utan detta är också en verklig inramning till 

självidentiteten och dess speciella berättelse. Livsstilar är praktiker som blivit till rutiner. 

Rutinerna har i sin tur integrerats i handlingssätt, klädvanor och umgängesmiljöer. 

Dessa val handlar inte enbart om beslut kring hur vi som människor ska agera, det handlar 

också om vilka vi vill vara. Livsstilen är ett kluster av orienteringar och vanor, och härmed 

bildas ett mer eller mindre ordnat mönster- vilket är viktigt för att bevara sin känsla för 

trygghet 25. 

 

 

3.3. Att forma och formas av samhället  

 
Mills talar om Den sociologiska visionen, som skapar möjligheter för individen att i stort 

förstå den historiska scenen och dess betydelse för sin inre historia och yttre livshistoria. 

Enbart genom att placera in sig själv i sin egen tidsperiod kan individen förstå sina egna 

upplevelser och mäta sitt eget öde. Som vi tolkar Mills skulle ungdomar idag kunna förstå 
                                                 
25 Ibid. Sid. 101-103 
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händelser i sitt liv och i samhället bättre om de såg sin historia, dvs. att vi gått från ett 

industrisamhälle till ett konsumtionssamhälle. Om ungdomarna såg det negativa som kan ske 

om de ex. tar ett sms-lån med hög avgift – vad detta innebär för dem som person, liksom vad 

det innebär för samhället för övrigt, skulle ungdomarna ha större möjligheter att mäta sitt öde 

och alltså leva ett liv som de själva styr över och inte enbart leva i och styras av det samhälle 

de lever i. Individen kan genom att bli medveten om livschanserna som finns för alla 

individer, under liknande omständigheter, lära känna sina egna livschanser. Genom att leva 

bidrar individen till att utforma samhället och till förloppet av dess historia, precis som 

individen själv formas av samhället och dess inneboende historiska drivkrafter. Den 

sociologiska visionen möjliggör för individen att spegla sin biografi, historia och sina 

relationer i förhållande till samhället 26. Dagens ungdomar och alla andra människor formar 

samhället och formas av samhället. Idag är konsumtionen snabb, och en viktig del i 

identitetsskapandet. Ungdomars möjligheter blir bara större och större i och med teknikens 

och konsumtionens utveckling. Att ta ett sms-lån kan, för vissa ungdomar, vara ett sätt att 

använda sig av tekniken samtidigt som de får möjlighet att konsumera det som förväntas av 

dem, det som media antyder att man blir ”lyckligare” av. 

 
För en forskare är det enligt Mills viktigt att i en undersökning av något samhälleligt problem 

eller personligt bekymmer gå tillbaka och titta på vad dessa problem och bekymmer består av 

och vad de säger om oss och vår samtid. Den sociologiska visionen använder sig av två 

viktiga perspektiv: personliga bekymmer som finns i den närmaste omgivningen och 

allmänna problem som är förbundet med den samhälleliga strukturen. Bekymmer finns inom 

individen och inom den ram vari han/hon har relationer till andra människor. Bekymren kan 

relateras till individens omgivning och biografi. Bekymmer är ett värde för individen som 

upplevs hotat, bekymret är alltså en privatsak.  

Problem däremot rör frågor som går utanför individens inre liv och lokala miljöer. Problem är 

en mer allmän angelägenhet. Här finns ett hot mot något som av allmänheten eller om vi säger 

samhället, upplevs ha ett stort värde 27. Kan vi som människor se vår egen situation och del i 

samhället kan vi mäta vårt eget öde. På detta sätt kan vi människor se hur det ena ger det 

andra, och hur samhället påverkar individen och hur individer kan påverka samhället. 

 

                                                 
26 Mills, C, Wright (2002). Den sociologiska visionen. Fälth & Hässler: Smedjebacken 
27 Ibid.  
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Med Mills i åtanke skulle man kunna säga att skulder/skuldfällan är personliga bekymmer 

som leder till att personer hamnar i olika ekonomiskt bekymmersamma situationer som att 

personen ej kan betala tillbaka, vilket bland annat leder till att hon inte kommer att kunna få 

låna pengar till exempelvis en bostad pga. betalningsanmärkningar som man fått hos 

Kronofogden etc. 

I förlängningen kan personliga bekymmer bli till samhälleliga problem. I detta fall kan 

problemet för samhället bestå i att eftersom så många sägs ha tagit sms-lån och hamnat i 

skuldfällan så har detta lett till att samhället fått problem med de många unga vuxna som på 

väldigt kort tid har hamnat i stora ekonomiska bekymmer som kommer att påverka dem under 

väldigt lång tid. Detta i sin tur har lett till att man tvingas se över Finansinspektionens ”lucka i 

lagen” gällande förhållningsregler och lagarna kring konsumentkreditgivning. På sikt vet vi 

redan nu att de utredningar som är tillsatta för att se över de kryphål som finns i lagen, vilka 

gör att sms-lånen s.a.s. faller utanför ramarna, kommer att leda fram till att vi får nya lagar. 

Dessa nya lagar kommer i förlängningen att påverka de enskilda individerna. På detta sätt 

speglar samhället av sig på individen och individen speglar via sitt beteende av sig mot 

samhället. 
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4. Metod 
 

4.1. Enkäter, intervjuer och urval 

 
I samråd med vår handledare kom vi fram till att vi med enkätstudien skulle ha som mål att få 

in 250 svar. Vi kom upp i 254 svar. Vi ansåg att detta var ett tillräckligt antal svar för att vi 

skulle kunna uttyda relevanta frekvenser och kunna anse oss ha fått tillräckligt med underlag 

för att enkäten skall kunna ses som adekvat. Utöver de 254 enkäter vi fått in har vi ett bortfall 

på sex stycken enkäter, i vilka det saknades uppgifter angående ålder eller könstillhörighet, 

eller det visade sig att de inte var studenter vid den högskola vi valt att göra vår studie vid. 

Grunden för det urval av informanter forskare gör, är att hitta de informanter som har mest 

information att bidra med till forskningsområdet 28. Vi har inte strävat efter att presentera 

studien ur ett specifikt manligt eller kvinnligt perspektiv. Vi har slumpvis valt ut de föreläsare 

som hållit i de klasser som legat till grund för enkätundersökningen. Vi kan genom detta inte 

styra över hur klassuppsättningarna ser ut gällande ex. könsfördelning eller ålder på de elever 

som går i klassen. Det är viktigt att påpeka att åldersgruppen 20-30 år utgör huvuddelen av 

alla studenter på den högskola vi gjort undersökningen vid.  

 

 

4.2. Frivilligt och värderingsfritt 

 
Självklart var medverkan i studien frivillig, och informanterna fick lämna sitt samtycke eller 

nekande till att medverka. Enligt Trost bör forskaren få målsmans tillstånd om hon skall 

intervjua barn under 16 år 29. Då våra informanter inte är omyndiga behöver vi inte anamma 

principen att inhämta tillstånd från målsman. Vi har dock muntligt vid varje tillfälle, före 

enkätinsamling och vid varje intervju informerat om att deltagandet i studien är frivilligt och 

att informanterna och respondenterna när som helst haft möjlighet att dra sig ur studien.  

 
Tim May tar, i boken Samhällsvetenskaplig forskning, upp en diskussion kring värderingar i 

forskningsprocessen. Kortfattat beskrivet menar May att forskarens värderingar hotar att 

                                                 
28 Rosengren & Arvidsson,(2005),Sociologisk metodik, Liber förlag, Solna  sid. 124 
29 Trost, J.(1994). Enkätboken. Studentlitteratur: Lund, sid. 63 



 16

påverka forskningen i negativ riktning. May menar att vi som forskare inte kan vara helt 

värderingsfria men att vi bör tänka oss för och väga in det faktum att våra värderingar kan 

påverka resultatet av en studie 30. I vår studie tänkte vi främst på att förhålla oss värderingsfria 

till intervjuerna när vi tolkade dem, och likaså på att ha en kort men effektiv enkät som skulle 

ge bästa möjliga bild av hur frekvensen och inställningen till sms-lån ser ut, samt att ge 

respondenterna möjlighet till att kort kommentera några av sina svar. Med detta menar vi att 

vi varit noga med att inte bedöma, varken det som informanterna sagt eller det resultat vi fått 

fram från respondenterna via enkäten, som något som ”bra” eller ”dåligt”. Vi har velat 

förhålla oss till att tolka resultatet så ”vetenskapligt” som möjligt och inte lägga egna åsikter 

eller känslor i resultaten och analysen. 

 

 

4.3. Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

 
Det finns två angreppssätt som forskare kan använda sig av för att angripa sitt intresseområde 

ifråga om val av metod gällande sin insamling av empiri. Vi skiljer här mellan kvantitativa 

och kvalitativa studier. Studiens syfte är avgörande för vilken av de båda metoderna forskaren 

väljer för att bäst kunna besvara sina frågeställningar. Vid vårt val av metod har vi tagit ett 

flertal överväganden i beaktande. Skall forskaren endast genomföra en studie där man 

behöver ange frekvenser, göra generaliseringar eller utröna svar från en större population 

brukar valet bli att göra en kvantitativ studie. I vårt fall skulle detta ex. komma att visa sms-

låntagandets frekvens sett till ex ålder. För att istället nå mer ingående och fördjupande svar 

kan forskaren välja att använda sig av den kvalitativa metoden, för att hitta de resonemang 

och inställningar som informanter kan ha kring, i detta fall, sms-lån 31.  

 
Vid vårt val av metod för att komma fenomenet sms-lån närmare stod vi inför avgörandet att 

ta ställning till vilken metod – den kvalitativa eller den kvantitativa - som bäst skulle ge oss 

svar på våra frågeställningar. Efter moget övervägande kom vi fram till att vi borde använda 

oss av båda metoderna, för att dessa skulle kunna komplettera varandra och bättre kunna ge 

oss såväl konkreta svar utifrån en kvantitativ studie, samtidigt som vi skulle kunna komma åt 

det fördjupade resonemanget kring våra frågeställningar via den kvalitativa metoden.  

                                                 
30 May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur: Lund sid. 67-68 
31 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund 
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Vi vill klargöra att vi inte valt vare sig den kvalitativa eller den kvantitativa metoden som 

allenarådande huvudmetod med företräde över den andra, då vi anser att de båda metoderna 

kompletterar varandra och på detta vis gett oss bästa förutsättningarna att kunna samla in den 

empiri som vi behövt. Genom att välja kvalitativ metod som en fördjupande metod och ha den 

kvantitativa studien som bas för själva frekvensen tror vi att vi fått en större möjlighet till 

insikt i hur våra informanter och respondenter uppfattar och resonerar kring fenomenet sms-

lån. 

 
Vår studie baseras alltså i grunden på en kvantitativ studie i form av en ”minienkät” om sms-

lån (se bilaga nr 5) för att sedan kompletteras med några fördjupade kvalitativa intervjuer ur 

studiens målgrupp. De intervjuer som blivit vår kvalitativa empiri utgörs av strukturerade 

intervjuer med informanter som ställt upp på en längre intervju för att delge oss sina åsikter 

och eventuella erfarenheter av sms-lån.  

Vi är medvetna om att vi på det vis vi använt oss av metoderna inte berör en hel population, 

men det har ej heller varit vårt syfte. Det sätt vi valt att använda och rikta metoderna ger oss 

inte heller möjlighet att uttala oss generaliserande. Detta har vi ej heller haft ambitionen att 

göra. Vi närmar oss dock - främst genom den kvalitativa metoden - vårt syfte på ett djupare 

plan och söker informanternas upplevelser, resonemang kring och eventuella erfarenheter av 

sms-lån 32.  

 

 
4.3.1. Diskussion av intervjuguidens och enkätens struktur utifrån syfte och 

problemformulering. 

 
Syftet med vår studie har varit att ta reda på vad högskolestudenter vet om sms-lån, hur de 

fungerar och redogöra för hur vanligt förekommande denna låneform är bland studenter och 

vilka risker eller möjligheter studenterna anser utmärker denna form av låntagande. Vi ville 

också undersöka hur studenternas inställning och erfarenhet till sms-lån ser ut. För att kunna 

göra detta har vi genomfört en surveyundersökning33 och har genom detta använt oss av både 

kvantitativ enkäter och kvalitativa intervjuer. Ferber m.fl. i May kännetecknar en 

surveyundersökning och dess urval som följer: 

                                                 
32 Ibid. 
33 May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund., sid. 113-115 



 18

 

• ”En metod varigenom man samlar in informationer om ett visst antal individer, ett 

”urval”, för att nå kunskap om den bredare population från vilken man gjort urvalet 
34. 

 
Vi valde att inledningsvis använda oss av kvantitativ enkät och rikta den mot studenter vid en 

utvald högskola för att de, som vi tidigare nämnt, rent åldersmässigt utgör den grupp som 

statistiskt tillhör den åldersgrupp som löper störst risk att hamna hos Kronofogdemyndigheten 

med betalningsanmärkningar på grund av obetalda sms-lån. Den åldersgrupp vi undersökt är 

också en av de huvudmålgrupper som sms-kreditgivare riktar sig mot. Högskolestudenter var 

också ett taktiskt val eftersom vi eftersökte ett ställe att genomföra enkäten på där vi skulle 

kunna komma i kontakt med många personer i den omnämnda åldersgruppen på en och 

samma gång. Den aktuella högskolan kändes då som ett naturligt val i och med att vi genom 

detta anser att högskolestudenterna blev en representativ grupp. Enligt media är det många i 

den åldersgrupp vi undersökt som tagit sms-lån, därav kändes det relevant att göra en 

undersökning där vi får in många svar. Det har varit viktigt att uppnå ett visst antal enkäter för 

att få en stor spridning har vi i samråd med handledare lämnat ut ett större antal enkäter för att 

slutligen få in 254 svar. Vi anser att denna mängd var relevant för att kunna se ett samband 

och kunna dra slutsatser vilket kan vara svårt om man får in färre svar. 

 
Vi har inte haft som syfte att genomföra övergripande generaliseringar, men vi har ändå 

försökt nå ut till högskolestudenter inom olika sektioner för att om möjligt nå en större 

variation i svaren. Det har också varit svårt att kunna vara generaliserande eftersom vi inte fått 

tillträde till en större andel av de klasser som finns på den aktuella högskolan. Enkäten har 

varit ett sätt att nå ut till så många studenter som möjligt under en kort tid, som ett led i att få 

fram huvuddragen i vår studie, och på detta vis få svar på frågor som bland annat berört hur 

många som tagit sms-lån, varför studenterna inte tagit sms-lån, vad studenterna vet om sms-

lån i allmänhet etc. 

 

 

 

                                                 
34 May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund., sid. 118 
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4.3.2. Enkätens syfte och utformning 

 
Vi sammanställde en ”minienkät” för att så många som möjligt skulle känna att de hade tid 

och möjlighet att besvara den. Enkäten utformades i datorprogrammet Word med ja eller nej 

som svarsalternativ, plus att det vid valda frågor fanns utrymme att lämna längre svar. Detta 

gjordes med tanken på att kunna utröna studenternas sammanlagda erfarenheter kring sms-lån 

och för att först och främst kunna se i vilken utsträckning studenterna i vår undersökning tog 

sms-lån. Vi ställde också frågor om respondenternas ålder och kön. Detta gjordes för att se 

om det kunde finnas samband mellan ålder och de olika svarsalternativen, eller samband 

mellan kvinnor och män i förhållande till exempelvis varför de som inte tagit sms-lån hade 

avstått. Enkäten har legat till underlag för att kunna utläsa spridningen av de frågor vi varit 

intresserade av få besvarade.  

 
För att få svar på våra frågeställningar har vi i enkäten ställt frågor som vi anser ringar in och 

belyser undersökningens syfte. De frågor som berörts är bland annat: ”Känner du till sms-

lån?”, ”Har du tagit sms-lån?”, ”Om ja: vad har du använt pengarna till” och huruvida de 

känner någon annan som tagit sms-lån. Dessa frågor kan ge oss svar på hur studenternas 

erfarenhet av sms-lån ser ut, vilket kan kopplas till de frågeställningar vi har om deras 

samlade erfarenheter av sms-lån. För att få fram ett ”djupare” resonemang har vi också ställt 

frågor om de kan tänka sig ta sms-lån(alternativt: ta fler sms-lån), vad de i så fall skulle 

använda pengarna till, och vad som fått dem att avstå från att ta sms-lån. Detta kopplar vi till 

hur deras allmänna inställning till sms-lån ser ut. 

Ålder och kön har vi med i enkäten för att få en uppfattning om medias bild stämmer överens 

med den utpekade åldersgrupp som antas ta sms-lån. Vi ville också veta respondenternas kön 

för att hitta eventuella samband mellan detta och vissa svar. 

 

 
4.3.3. Intervjuernas syfte och utformning 

 
Vi har även genomfört fem kvalitativa djupintervjuer. Detta gjorde vi för att vi eftersökte en 

större förståelse och inblick i hur studenter resonerade kring sms-lån, och vilka erfarenheter 

de har av dessa. Utifrån intervjuerna har vi kunnat närma oss informanterna på ett djupare 

plan, vilket också varit en del av vårt syfte. Detta har gett oss möjlighet att nå deras åsikter, 
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värderingar och tankar. Detta upplever vi har tillfört vår studie en större helhetsbild och fört in 

studien på ett djupare plan. Genom att använda oss av djupintervjuer har vi nått studenternas 

själva kärnresonemang kring sms-lån, vilket vi inte tror hade blivit möjligt på samma sätt 

utifrån enbart enkäterna. Vid intervjuerna har vi som bas haft en intervjuguide, vilken tagit 

upp frågor kring informanternas ålder, kännedom om sms-lån, vilka de tror tar sms-lån och 

vad de tror sms-lån ska användas till. Frågorna har även berört vilken deras generella 

inställning till sms-lån är. Ser man till intervjuguidens frågor (intervjuguide: se bilaga 6) är 

dessa ställda för att vidareutveckla och komplettera enkätens frågor (enkät: se bilaga 5). 

Liksom enkäten är intervjuguidens frågor framtagna för att på bästa sätt besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar. Informanterna utgjordes av studenter vid samma 

högskola som enkätundersökningarna gjordes vid.  

 

 

4.4. Insamlandet av empiri 

 
För att få ut vår enkät till högskoleeleverna i den omfattning som vi önskade fick vi ta hjälp 

av något som May benämner gatekeepers 35. Detta kännetecknas av en teknik där en 

nyckelperson inom ett område bistår ex. forskare att förmedla kontakt till informanter som 

kan vara av intresse för forskningsområdet 36  

 
Till en början var det e-mail som stod för den inledande kontakten med föreläsare vid olika 

sektioner på den valda högskolan, för att få tillträde till deras klass/klasser för att kunna 

komma ut till respondenterna och lämna ut vår enkät. Detta gav positiv respons tillbaka, och 

under två veckors tid i november 2007 besökte vi klasser på den valda högskolans olika 

sektioner. I de klasser som deltagit i studien har vi presenterat oss, vårt syfte med 

enkätstudien och vi fick även enkäten ifylld medan vi väntade. Vad gäller enkäten delades den 

ut för att i första hand ge oss en generell och primär översikt och information om 

uppfattningar och erfarenheter kring sms–lån 

 

                                                 
35 May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund., sid. 122 
36 Esaiasson, P, m.fl., (2003) Metodpraktikan. Elanders Gotab, Stockholm 
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Efter det att enkäten var ifylld och insamlad sammanställde vi den i dataprogrammet SPSS för 

att med hjälp av detta program sammanställa frekvenser och tabeller. När arbetet med enkäten 

i stora drag var över övergick vi till att boka in fem informanter för intervjuer. Intervjuerna 

har varit strukturerade djupintervjuer där vi samtalat om huvuddragen kring sms-lån, såsom 

ex. vad det är för något, informanternas inställning till dem, informanternas eventuella 

erfarenhet av dem och deras övriga tankar och uppfattningar om sms-lån. Intervjuerna 

genomfördes med en informant åt gången under en vecka i december 2007, spelades in på 

mp3 och skrevs sedan ut ordagrant för att ligga till grund för det fördjupade resonemanget i 

vår studie. Detta var ett medvetet val av strategi även utifrån en annan synvinkel eftersom vi 

vid ljudupptagning av intervjuerna skulle ha så stor chans som möjligt att kunna höra hela 

samtalet och för att vi skulle kunna ha kontroll över hur vi skulle tolka materialet 37.  

När adekvat material hade insamlats kom detsamma att bearbetas, utvärderas och 

sammanställdes sedan till denna sammanhängande studie  

 

 

4.5. Reliabilitet  

 
Många forskare menar att för att en studieskall uppvisa reliabilitet så skall en ny mätning av 

empiri kunna göras likadant, fast vid en annan tidpunkt, och ändå ge samma resultat. 

Reliabilitet förutsätts på detta sätt vara statiskt. Enligt ett symboliskt interaktionistiskt synsätt 

är utgångspunkten istället att vi som forskare hela tiden deltar i processer. Applicerar 

forskaren istället detta synsätt kommer forskaren att få olika resultat vid olika tidpunkter 38. 

Genom detta vill vi som författare till denna studie påvisa att det finns olika tankar kring 

reliabilitet, varav Thurén menar att det ska vara möjligt att göra om en undersökning som 

någon annan gjort och få samma resultat, medan Trost motsäger detta och menar att en 

situation inte kan återkomma exakt likadant eftersom inget är statiskt. Författarna av denna 

studie kan hålla med Trost i att vår undersökning kan vara svår att göra om precis som vi gjort 

den nu. Då vi delat ut enkäter och intervjuat studenter i olika åldrar och i olika kurser kan det 

omöjligt göras en ny undersökning där förhållandena är exakt likadana som de var när vi 

gjorde vår undersökning, då det vid varje termin, vid varje ny kurs och även vid varje enstaka 

                                                 
37 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
38 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 
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föreläsningstillfälle kommer att vara olika klassuppsättningar p.g.a. orsaker som ex. sjukdom, 

avhopp etc. vilket gör att klassammansättningen inte förblir statisk. 

 
Det är ändå viktigt att de empiriska undersökningarna uppfyller reliabilitet för den specifika 

studien. Det är då viktigt att det mätinstrument, som i vårt fall vars bas har utgjorts av enkäter, 

är konstruerade på ett korrekt sätt 39. Frågan om reliabilitet berör främst kvantitativa studier 

där forskare är intresserade av hur ett resultat eller mått är stabilt eller ej 40. Eftersom vi har 

använt oss av både kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät är det viktigt att påpeka 

detta. Då vår studie bygger på ett samverkande val av två olika metoder gör det att vi som 

forskare inledningsvis kan säga att vi enligt ovan förda resonemang troligen fått annorlunda 

svar vid ett annat tillfälle. Eftersom allt förändras och även lagarna så kan det rimligtvis också 

vara så att vår studie kan bli svår att upprepa exakt. 

 
Vi anser att intervjufrågorna inte innehöll några ledande frågor, det vill säga att vi inte varit 

ute efter att styra informanternas svar  

 
Vårt empiriska material utgörs av både enkäter och intervjuer, vilka vi drar slutsatser utifrån 

och återkopplar till vårt syfte. Utifrån våra egna tolkningar och vår förförståelse har vi 

förberett teman som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar, samt dels spelat in 

intervjuerna och därefter skrivit ut dem ordagrant. Att vi skrivit ut dem ordagrant har varit för 

att det kan finnas grund till att anta att olika personer som skriver ut en intervju annars kan 

göra egna tolkningar som skulle kunna leda till att vi missar viktig information 41. 

 

 

4.6. Tolkning 

 
Vi har i denna studie antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att ett fenomen 

som sms-lån kan tolkas och förstås ur flera aspekter. För att nå förståelse för fenomenet sms-

lån måste vi sätta vår insamlade empiri i ett sammanhang och tolka det material vi fått. Denna 

bild av verkligheten som uppnås bör innebära en meningsfullhet för de individer som står som 

                                                 
39 Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber: Stockholm, s. 22 
40 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. sid. 213 
41 Ibid. sid.214 
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föremål för våra studier enligt Gilje & Grimen 42och Asplund 43. I denna studie tolkas empiri, 

som är den data vi får genom den kvantitativa enkätstudien tillsammans med de kvalitativa 

intervjuer vi genomfört - i kombination med de mediarelaterade uppgifter vi insamlat via 

olika Internetsidor och artiklar i media. Empirin tolkas både utifrån vår förförståelse om 

ämnet och utifrån vedertagna teorier som kan appliceras på området. 

 
Inom hermeneutiken talar forskare om den hermeneutiska cirkeln, dvs. sambanden mellan det 

som skall tolkas, förförståelsen och det sammanhang som det tolkas i 44. Genom att utmana 

vårt eget sätt att tänka och vår egen förförståelse och vara medvetna om att vi som forskare 

har en tendens att rikta uppmärksamheten åt vissa omständigheter mer specifikt kommer vi 

också att kunna förstå något nytt 45.  

 

 

4.7. Tolkningsprocess och Analys 

 
Vi har vid analysen av den insamlade empirin analyserat materialet främst genom att 

sammanställa och analysera svaren på de frågor vi har ställt i enkäten och tolkat hur dessa 

samverkar med varandra. Vid de kvalitativa intervjuerna har svaren analyserats genom 

innehållsanalys, sammanställning och tematisering. 

Vi har tolkat vårt insamlade material med hjälp av teoretiska verktyg för att kunna dra 

relevanta slutsatser. En viss tolkning av det insamlade materialet tog sin början redan innan vi 

samlat in och sammanställt allt vårt material 46 . Kanske i vårt fall främst på grund av vår 

förförståelse och det faktum att alla enkäter inte delades ut under samma dag, utan delades ut 

klassvis vid de tillfällen som föreläsarna i de olika klasserna ansåg att det passade bäst för 

dem att låta oss få tillträde till klassen. I och med att enkäterna visade stor samstämmighet i 

svaren kunde vi relativt tidigt i studien se åt vilket håll undersökning drog åt. Eftersom detta 

gällde enbart enkäterna ansåg vi att vi inte blivit förledda att se resultat och göra kopplingar 

som inte fanns ”på riktigt”, då vi faktiskt inte kunde påverka enkäternas utgång, även om vi 

tidigt kunde skönja hur de skulle falla ut.  

                                                 
42 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapens förutsättningar. Daidalos: Göteborg sid. 175- 178, 195 
43 Asplund, P. (1974), Om undran inför livet, Argos: Lund sid. 111-128 
44 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapens förutsättningar. Daidalos: Göteborg, sid. 190 
45 Ibid.  sid. 188-190 
46 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund sid.125 
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Som forskare har vi försökt göra en reflexiv tolkning utifrån de kunskaper vi fått från 

informanterna och respondenterna. Det vi främst velat uppnå är att skapa oss en helhetsbild 

kring de erfarenheter och de resonemang som funnits. Tolkning har inneburit att vi tittat på 

vilka likheter och variationer det funnits i enkätsvaren och de olika informanternas 

resonemang för att härigenom försöka förstå när, varför och hur de berättelser vi fått ta del av 

skiljer sig åt eller liknar varandra. Vår tolkning blir ett sätt att länka individer och deras 

erfarenheter med teorier om samhällsförändring och samhällsstruktur 47. 

 

 

4.8. Närhet och distans 

 
Vår ambition har varit att kunna komma informanterna så pass nära in på livet att de känt att 

de kunnat delge oss sina tankar och erfarenheter kring fenomenet sms-lån, detta för att nå 

fram till deras ställningstagande och åsikter kring sms-lånesitutaionen, och tillika försöka 

sätta oss in i få en förståelse och inblick i hur informanternas livssituation kanske 

påverkar/påverkat deras olika erfarenheter och resonemang kring sms-lån 48 . För att få fram 

de uppgifter vi eftersökt anser vi att strukturerade djupintervjuer med informanterna utgjort 

det bästa instrumentet för att få fram det mest relevanta underlaget för studiens 

genomförande. För att kunna nå fram till våra frågeställningar har vi valt att behandla 

frågorna utifrån andra ordningens perspektiv 49 Detta är ett medvetet val för att informanterna 

skall ges möjlighet att kunna svara på våra frågor och föra ett samtal med oss på ett mer fritt 

och öppet sätt, då vi haft konkreta frågor som vi ändå gett informanterna utrymme att 

diskutera mer fritt kring. Efter genomförda intervjuer med informanterna har vi tolkat och 

analyserat det som framkommit vid varje intervjutillfälle. När vi som forskare uttolkar och 

försöker förstå det insamlade materialet utifrån den hermeneutiska ansatsen, där mindre delar 

tillsammans konstitueras till större helheter, baseras forskarens uppfattning om innebörden på 

uppfattningen om det totala sammanhanget 50. 

 

 
                                                 
47 Sjöberg. K , (1999) Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund , sid. 45 
48 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 
49Åsberg, (2001) Ontologi, Epistemologi och metodologi. IPD - rapport, nr 2000:13,  
   Göteborgs universitet, Göteborg .sid. 53 
50Gilje & Grimen, Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapens förutsättningar. Daidalos: Göteborg,   
   sid. 183-190 
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4.9. Etiska ställningstaganden 

 
Informanterna har informerats om att de får vara anonyma samt att materialet behandlats i 

enlighet med nyttjandekravet, alltså endast i forskningsändamål och icke lämnas ut för 

kommersiellt bruk 51. Dessa krav uppfylls genom att vi under studiens genomförande, det vill 

säga vid intervjutillfällena och vid enkätinsamlandet, upplyst om att deltagandet är frivilligt 

och att det finns möjlighet att avbryta när som helst, om så önskas.  

 
Sett till vetenskapliga studier och i synnerhet studier som berör enskilda individer finns det ett 

nödvändigt krav på skydd för de inblandade som ingår i undersökningen. Förklaringen går att 

finna i att de personer som ingått i studien löper risk att kränkas integritetsmässigt, därmed är 

det viktigt att upplysa om individskyddskravet. Individskyddskravet, kan ledas till fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
52. 

 
Under enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer är det av största vikt att vi som forskare 

går varsamt fram så att vi inte skadar, kränker eller utlämnar någon av informanterna. Det är 

inte accepterat att offentliggöra uttalanden om inte berörda parter har gett sitt medgivande till 

detta 53. Innan och under intervjuerna är det viktigt att tänka på vad eller hur vi ställer frågor 

och diskuterar saker. En fråga eller ett antagande kan väcka tankar som kan vara obehagliga 

för informanten 54. Vi har under både enkätundersökning och vid intervjuer med 

informanterna varit noga med att upprätthålla våra informanters anonymitet. Vi har dock i 

våra enkätundersökningar lämnat ut våra egna namn, telefonnummer och mailadresser för att 

informanter och respondenter skulle kunna ta kontakt med oss, ifall de så önskade. 

 

 

 

 

                                                 
51 Esaiasson, P, m.fl., (2003) Metodpraktikan. Elanders Gotab: Stockholm 
52  Ibid. 
53  Andersson, & Schwenke, (1998) Projektarbete – en vägledning för studenter, Studentlitteratur, Lund , 
     sid.108-109 
54 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 
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4.10. Svårigheter och risker  

 
Under vårt arbete med studien stötte vi på svårigheter i att finna personer som verkligen hade 

tagit sms-lån och var villiga att tala med oss om detta. Där enkäten visat positivt svar på sms-

låntagande fanns inget intresse av att prata med oss om det. Likaså när vi vidtalat personer 

som sagt sig känna någon som tagit sms-lån, om de skulle kunna förmedla kontakten mellan 

oss och den berörda personen i fråga, så har svaret varit nekande. Anledningarna vi fått till 

detta är att de tyckt att det varit för privat och för utlämnande. Vi kan endast tolka detta som 

att dessa personer inte vill kännas vid eller tycker att det är för genant att prata om denna 

problematik. Det kan tyda på att de skäms för att de hoppat på något som i allmänhetens 

ögon, mycket till följd av den negativa mediabilden av fenomenet som sådant, är dumdristigt 

och visar på ett beteende som borgar för att personen inte har kontroll över sin ekonomi eller 

sitt liv. Vi har förståelse för detta att informanterna kan tycka det vore genant och alltför 

utlämnande för att vilja gå djupare in på ämnet. 

 
En svårighet har varit att vi inte kan uttala oss exakt om hur många personer som idag har 

tagit sms-lån. Detta har gjort det svårt för oss att kunna få en fullständigt korrekt bild över 

sms-låntagandets utbredning, dvs. hur många som verkligen tagit sms-lån. Det enda vi med 

säkerhet kan uttala oss om är hur många fall som inte klarar återbetalningen i tid på så sätt att 

ärendet går till en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det hade 

dock varit av visst intresse för studien att grovt kunna uppskatta hur många som minst måste 

ha tagit sms-lån under åren 2006 och 2007. Detta är dock omöjligt att genomföra i dagsläget 

eftersom det inte finns några officiella sammanställningar eller registersamkörningar att tillgå 

över detta. Det finns heller inget säkert sätt att se hur många individer det rör sig om som tagit 

mer än ett sms-lån, tagit fler än ett sms-lån per tillfälle eller samtidigt varit kunder hos mer än 

en sms-kreditgivare etc.  
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5. Presentation av resultat 
 
Under enkätinsamlingen fick vi in totalt 254 svar. Av dessa är 207 svar från kvinnor och 47 

svar från män. Medelvärdet åldersmässigt sett har på denna studie varit ca 24 år. 

Respondenterna befann sig inom ålderspannet 18 år för den yngsta och 48 år för den äldsta.  

 
Genom att utföra att Chi 2 test utifrån enkäterna finns det möjlighet att hitta signifikanta 

samband mellan ex. kön och om de känner någon som tagit sms-lån. Utifrån alla de 

jämförelser vi har gjort har vi inte sett några signifikanta samband alls. 

 
Vi har även genomfört fem djupintervjuer med informanter i åldrarna 22-33 år, vilket 

motsvarar vår målgrupp. Tre av dessa informanter är kvinnor och två är män. Fortsättningsvis 

under resultatredovisningen kommer vi löpande att referera till informanterna med de 

fingerade namnen; ”Eva”, ”Johan”, ”Sofia”, ”Oscar” och ”Sara”. 

 

 

5.1. Förekomst och utbredning av sms-låntagande bland studenter. 

 
Enkätunderlaget visar att av 254 deltagande respondenter känner 225 personer till sms-lån på 

något vis, och 29 personer säger sig inte känna till sms-lån alls. De flesta som säger sig känna 

till något om sms-lån utgörs av åldersgruppen 19-25 år. 

 
Bland våra respondenter visade det sig bara var en person (kvinna) som tagit sms-lån. Denna 

person tillhör inte den grupp som åldersmässigt utpekas som de som mest troligt skulle 

komma att ta sms-lån, då kvinnan var 34 år. Vi hade trott att undersökningen skulle ha gett ett 

större positivt utslag över hur många som tagit sms-lån. Här måste vi ställa oss frågan om det 

verkligen är så att ingen mer har tagit sms-lån i den gruppen av respondenter som deltagit i 

enkätundersökningen eller om det finns fler som tagit men som av någon anledning inte vill 

delge oss detta. På detta är det dock omöjligt att kunna få ett konkret svar. 

 
Ingen av de personer vi intervjuat hade tagit sms-lån, men vissa hade vänner eller nära 

bekanta som tagit sms-lån av olika skäl.  
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5.2. Kännedom om sms-lån och dess villkor bland våra högskolestudenter 

 
Bland våra informanter fanns dels de som uppgav att de aldrig hört talas om sms-lån, och dels 

de som kände till det - från lite grand till ganska mycket. 

 
”själva glorian med det hela är väl att man blir av med sina pengabekymmer på ett 

snabbt sätt” (Sofia) 

 
Så gott som alla de studenter vi intervjuat vet att sms-lån är ett snabbt sätt att låna pengar på 

via mobiltelefonen, och att det rör sig om summor upp till 3000 kronor. Det våra informanter 

och respondenter också påpekar är att vad de kallar för ”räntan” är mycket hög. Informanterna 

berättar också att de känner till att personer kan hamna hos kronofogden efter att de fått 

betalningsanmärkningar och ärendet gått till inkasso. Om ärendet gått till kronofogden kan 

personen få svårigheter med att ta andra lån, berättar någon av våra informanter. Någon av 

våra informanter uppger att de hört talas om kreditprövning i samband med sms-lån. 

 
”det är lätt att få lån, så att även dom som egentligen inte kanske har fått ett lån i 

vanliga fall för att dom har nån betalningsanmärkning får”( Sara) 

 

 

5.3. Vilka erfarenheter har studenter om vilka som tar sms-lån? 

 
11 % av respondenter svarar i enkäten att de känner eller känner till någon annan som har 

tagit sms-lån. Alltså känner 89 % av personer i enkätstudien inte till någon som har tagit sms-

lån. Det är flest 23 åringar som känner eller känner till någon som har tagit sms-lån. 

 
Av våra fem informanter var det få som kände till någon som tagit sms-lån, men de som 

kände till någon visste flera stycken som tagit dessa lån.  

Våra informanter tror att personer som tagit sms-lån har fast arbete eller är studerande. 
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”jag tror det är många unga som gör det, många ensamstående tror jag också gör 

det, dom har lite kris med pengar så skickar dom iväg ett sms så får dom pengarna” 

(Johan) 

 
Vi har fått olika svar kring om studenterna tror att det är många som tar sms-lån. Det finns 

tankar kring att det är fler än studenterna tror som tar lånen, men att det inte är självklart att 

någon berättar om att de tagit det. Trots tal om att många ungdomar hamnar hos kronofogden 

så tror våra informanter inte att det är enbart ungdomar som tar sms-lån, utan även 

ensamstående med barn, barnfamiljer och personer som är ”äldre” - upp till 40 år: 

 
”Njaa…jag känner inte till nån…men det är klart det kanske är inget man berättar 

om… om man har pengakris” (Eva) 

 

 

5.4. Vad används sms-lånet till?  

 
De erfarenheter våra informanter hade kring personer som tagit sms-lån var blandade. Någon 

sa sig känna till någon annan som hade lånat pengar för att betala veterinärkostnader, medan 

en annan sa sig känna till personer som tagit sms-lån och använt lånet till att konsumera olika 

saker, såsom presenter, betala räkningar, mat, elektronik och att umgås med kompisar på 

krogen eller göra saker tillsammans med andra. 

 
När vi frågar de informanter som uppger sig inte känna någon som tagit sms-lån tror de att det 

mesta av sms-lånen går till konsumtion av t.ex. kläder, accessoarer, krogbesök och 

kurslitteratur.  

 
”jag tror nog det är en nöjeskonsumtionskedja, absolut…man måste ha snabba 

pengar för dom man känner trycker på, att man ska åka på nån skidresa, vara borta 

över helgen, det är en konsert där, hit å dit, ja vi åker på en kryssning eller va det nu 

kan vara så vill man följa med” ( Sofia) 
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5.5. Studenternas inställning till att ta sms-lån 

 
Informanterna berättar generellt att deras upplevelser kring sms-lån för det mesta är negativa 

med tanke på att sms-lånets upplägg är sådant att det går så fort att få pengarna få kontot från 

det att låntagaren ansökt om dem att låntagaren inte hinner tänka efter. Studenterna tycker att 

hela upplägget är fel, det kostar för mycket och risken att hamna hos kronofogden är stor. 

Några av informanterna menar också att det finns positiva bilder av sms-lån. De menar att den 

bild som ex. ges via media av att det är så enkelt och går så snabbt att ta sms-lån, också kan 

vara positivt för den enskilde individen. Detta gäller om det inte finns andra möjligheter att 

låna pengar för individen om den hamnat i riktig kris. Vid frågan om sms-lånet kan vara 

positivt om det ex. hjälper någon ur en knipa svarar en av studenterna: 

 
”Ja då är det klockrent ju, då är det riktigt bra” (Oscar) 

 
Av 254 deltagare i enkätundersökningen kan bara två personer tänka sig att ta sms-lån  

(utöver den person som uppgivit att hon har tagit sms-lån). Det är intressant att notera att båda 

personernas ålder är 24 år, då de genom sin ålders tillhör just den målgrupp som sms-

kreditgivarna riktar sig främst mot.  

 
När vi frågar våra informanter om de kan tänka sig att ta ett sms-lån själva svarar de 

konsekvent och uttryckligen: nej.  

  
”Nej nej, aldrig i livet” (Oscar) 

 
Anledningarna till varför de inte skulle ta lån är att de tycker att låntagaren får betala så 

mycket i ”ränta”, eller att de inte litar på upplägget osv. Det finns också principskäl till varför 

studenterna väljer att avstå från att ta sms-lån. Detta kan vara att de sparar till något innan de 

handlar, och genom att det är så enkelt att ta sms-lån så känns upplägget otryggt.  

 
Vi vidareutvecklar frågan och undrade hur de skulle göra om de hamnade i en krissituation? 

Som svar på denna fråga uppgav informanterna att om de inte hade föräldrar, vänner eller 

bank att låna av så skulle flera kunna tänka sig att överväga sms-lån beroende på situation, 
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och endast efter att alla andra utvägar var stängda. Sms-lånet skulle då vara till saker som gått 

sönder i deras hem såsom vitvaror, eller till veterinärkostnader, eller om de på annat sätt 

hamnat i någon slags krissituation. 

 
”jag har det ju så bra så jag ringer hem, jag…jag har möjlighet att låna av mina 

föräldrar, å då vet jag att då har jag ingen ränta och grejer, då vet jag om jag lånar 

tvåtusen spänn så e jag skyldig dom tvåtusen spänn, då får jag väl jobba under 

sommaren å betala av den summan” (Johan) 

5.6. Studenternas upplevelser av sms-lånets tillgänglighet 

 
Vi frågade våra informanter om vad det tycker om sms-lånets tillgänglighet? 

 
”hade det varit pappersarbete, gå ner till bank å ställt sig framför nån å talat om 

vilken ekonomisk situation man har, å vilka förutsättningar man har, då tror jag nog 

alla hade tänkt till två gånger, om man var tvungen att se nån i ögonen, men nu 

sitter du bara med din lilla djävla telefon liksom” (Sofia) 

 
Över lag svarar informanterna att de tycker att lånen är alltför lättillgängliga. Hade det inte 

genom ex. någon extra verifieringsform varit lika enkelt eller gått så snabbt hade nog fler 

övervägt att låna via sms, dvs. om de hade uppmanats mer än en gång under ex. två dygn att 

bekräfta lånet. Det är som om vore det sms-lånets lättillgänglighet i sig som är den stora 

bidragande orsaken till att det känns oseriöst. 

 

 

5.7. Varför avstår studenterna i studien sms-lån?  

 
När vi tolkat svaren från enkäterna upptäckte vi att på denna fråga angav många av 

studenterna ett flertal förklaringar till varför de avstår från att ta sms-lån. Några studenter 

lämnade också mer än ett skäl till varför de valt att avstå från att ta sms-lån. För att kunna 

bedöma dessa mångfasetterade svar på ett mer öppet sätt valde vi därför att dela in svaren 

olika kategorier. Slutligen kom vi fram till elva kategorier i vilka vi kunde placera in de olika 
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orsaker som angetts till varför studenterna avstått från att ta sms-lån. Dessa skäl har vi valt att 

kategorisera som följer: 

 
1) hög ränta  

2) oseriöst eller riskabelt 

3) inget behov 

4) föredrar annat lånesätt 

5) avstår lån 

6) rädd att fastna 

7) rädd att missa återbetalning 

8) negativ mediabild 

9) spara först - konsumera sedan 

10) dålig kännedom 

11) övrigt 

 
Det som benämns ”hög ränta” (kategori 1) är respondenternas och informanternas eget 

uttryck och visar först och främst på det missförstånd som råder. Studenterna har oftast inte 

förstått att sms-lån tillhör de s.k. ”räntefria lånen”, och att det som respondenter och 

informanter kallar för ”ränta” i själva verket rent tekniskt är den avgift som tas ut för att 

administrera lånet. Dock har svaret ”hög ränta” angetts i så hög utsträckning att vi för 

enkelhetens skull valt att behålla benämningen, speciellt för att det så bra beskriver 

studenternas sätt att uppfatta och tänka om hur sms-lån fungerar. 

 
I kategorin ”oseriöst eller riskabelt” (kategori 2) har de svar sorterats in som haft med klart 

uttryckta känslor och åsikter om att sms-lån på något sätt är oseriöst eller att studenterna av 

någon anledning finner det riskabelt. 

 
Kategorin ”har inget behov” (kategori 3) är en samlad kategori för de studenter som uppgett 

att de inte har behov av att låna de pengar som går att få ut från sms-lån. Det har i denna 

kategori från studenternas sida inte angetts skäl till varför dessa inte har behov av pengarna, 

varvid det inte återfinns någon närmare förklaring till vilka orsakerna kan vara som gör att 

studenterna inte är i behov av att ta lån. 
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Inom kategorin föredrar annat lånesätt (kategori nr4) inkluderas svarsalternativ som att 

studenterna föredrar att låna på bank, av familjemedlemmar eller vänner.  

 
Inom kategorin ”avstår lån” (kategori nr5) återfinns även de som säger sig inte ” tycka om 

lån” eller som ”undviker lån”.  

 
En grupp studenter inom kategorin ”rädd att fastna” (kategori nr. 6) uppgav att de på något 

sätt var rädda för att skapa sig ett fortsatt beroende att låna pengar om de började använda 

sms-lån, och att detta då skulle vara ett starkt skäl för att avstå från att ta sms-lån. 

 
Likaså har vi valt att under den gemensamma kategorin ”rädd att missa återbetalning”  

( kategori 7) även inkludera svar av typen att studenterna varit rädda för att hamna hos 

Kronofogden, att det är för kort återbetalningstid och andra liknande svar som ändå leder 

tillbaka till att studenterna har en uttalad rädsla för de följder det kan få om de inte betalar 

tillbaka i tid.  

 
Medias bild av sms-lånen och dess problematik har varit något som påverkat en del av 

studenterna. Då media förmedlar mycket av vad vi ser och följaktligen påverkar hur vi 

uppfattar saker finns det inom kategorin ”negativ mediabild” (kategori 8) utrymme för att 

placera in svar som haft med medias påverkan av studenternas bild av fenomenet sms-lån. 

 
Kategori ”spara först- konsumera sedan”( kategori 9) innehåller svar som har att göra med att 

studenterna avstår från att konsumera ex en specifik produkt tills de har råd att betala det 

kontant med hopsparade medel. 

 
”Dålig kännedom” (kategori 10) är den kategori som innehåller studenternas egen 

uppskattning av om de anser sig känna till tillräckligt om sms-lån för att kunna tänka sig att ta 

dessa lån. 

 
Inom kategorin övrigt (kategori 11) finns en variation av svarsalternativ som inte kunnat 

placeras in någon annanstans. Det är svar som inte förekommer så frekvent, men visar tecken 

på att vara av ett mer värderande slag där studenterna på ett mer fritt sätt gett uttryck för sina 
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känslor och åsikter om lånsättet som sådant. Här återfinns svar av typen: ”det är inte 

ekonomiskt värt det”, ”litar ej på teknologin”, ”innebär bara en massa problem”, ”jag får 

pengaångest - panik om jag inte kan betala tillbaka med en gång” eller ” skulle aldrig kunna 

skuldsätta mig på detta viset - de som gör det är dumma”, osv.  

 

 
(Diagrammet visar en procentuell fördelning av alla de skäl studenterna uppgett till att de avstått från att ta 

sms-lån. ) 

 
Sett till den totala summan av medverkande respondenter kunde vi se att flest personer, dvs. 

25 %, hade angett hög ränta som främsta skäl för att inte ta sms-lån. Bland de personer som 

svarat att den höga räntan är avskräckande har huvuddelen utgjorts av svar från 22 åringar. 

Därefter följde att sms-lån sågs som oseriöst eller riskabelt 20 %. Av respondenterna uppger 

11 % att de inte har något behov av att ta sms-lån. Av dessa är det flest personer i åldern 20-

22 år som uppger att de inte har något behov. Detta kan bero på att det kan vara rimligt att 

anta att många 20-22 åringar fortfarande bor hemma eller lånar av föräldrar etc. 
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De som sagt att de på något sätt är rädda för problematiken kring återbetalning utgjorde 10 % 

av respondenterna  

 

 
En relativt stor andel sade sig föredra annat lånesätt dvs. låna från bank eller 

familjemedlemmar eller nära bekant. Dessa utgjordes av 9 %. En andel respondenter på 7 % 

har uppgett att det är den dåliga kännedomen de har om sms-lån som får dem att avstå från att 

ta, snarare än den negativa mediabilden av sms-lån som varit på sistone. Bara 2 % anger att 

medias negativa rapportering kring sms-lån har fått dem att avstå från att ta dessa lån.  

 
Bland svaren vi fått från intervjuerna om varför informanterna inte ville ta sms-lån sägs det att 

det är för dyrt, de litar inte på upplägget, det är för lite trygghet, de sparar först och köper 

sedan - eller handlar och hushåller med de pengar de har. 

 
 ”Jag har alltid hållit mig till, har man lite begränsat med pengar, så håller man sig 

till det, då får man finna sig i läget, inte låna, låna e ju, man vill ju egentligen ha så 

lite lån som möjligt, då förstår jag inte varför man skulle vilja låna, det är ju bara 

dumt ju” (Oscar). 

 

 

5.8. Hur skulle lånen kunna bli mer attraktiva för våra studenter? 

 
Vi pratade med våra informanter om de hade några förslag till förändringar/förbättringar av 

sms-lån för att det skulle bli mer attraktivt för dem att ta dessa lån. De personer vi intervjuat 

var mer eller mindre samstämmiga över att det skulle vara bra med åtminstone ett dygns 

fördröjning innan lånet var lyftbart från kontot. Detta för att kunna få möjlighet att tänka över 

om det verkligen var värt att låna för just det studenterna tänkt sig.  

 
”ja man har en viss tid på sig att ångra sig, jättebra, verkligen alltså…många 

ungdomar jag har kontakt med verkar vara ute efter dom snabba pengarna utan att 

göra nånting va, då är det klockrent, dom vet inte vad det innebär och inte 

konsekvenserna av det” (Oscar). 
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Någon tyckte att man skulle slopa sms-lånen överhuvudtaget, eller sätta en åldersgräns på 

kanske så mycket som 27 år. Det fanns också förslag på att det skulle göras ordentliga 

kreditprövningar och en förfrågan om vad lånet skulle användas till. Någon tyckte också att 

återbetalningstiden skulle vara längre än en månad, kanske upp till tre månader. Det fanns 

även ett förslag om att kreditgivarna skulle samköra sina register så att möjligheten att låna ut 

till personer som redan hade betalningsanmärkningar skulle minska. 

 
               ”Det är väl mer om man måste ta lån så tycker jag det ska vara vanlig ränta så som 

banken har och sen att man sak kunna ha betänketid, å visst få låna men det kommer 

att dröja…. Ja från tolv timmar till ett dygn kanske innan … se om det var så 

nödvändigt” (Eva) 

 

 

5.9. Övrigt 

 
Våra informanter hade mycket olika tankar kring sms-lån därför följer nedan en presentation 

av lite övriga frågor eller tankar som dök upp under intervjuerna. 

 
Mobiltelefonen är enkel att ha med sig. Genom den kan personer lätt få information och den 

kan de ha med sig överallt, till och med utomlands. Det kan hända ganska mycket i våra liv 

som är oförutsägbart och oplanerat. Detta kan försätta oss i situationer vi som människor inte 

kan förutse. Det kan uppstå ett behov av att snabbt kunna få in pengar på kontot trots att vi 

inte kan få tillgång till bank eller har möjlighet att låna från familj eller andra närstående och 

då kan det vara bra att ha möjligheten till att ta ett sms-lån.  

 
Det framkom också från några av våra informanter att det skulle vara ”skämmigt” att berätta 

för folk att de tagit sms-lån. Detta menade studenterna berodde delvis på grund av att vi 

människor i dagens samhälle ska vara duktiga, upplysta och ha kontroll över det mesta - 

kanske allra mest sin egen ekonomi.  
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Några pratade också om utanförskap och exkludering, att om personer inte hade möjlighet att 

hänga med på att göra de saker som kompisarna ville så kunde de hamna utanför gruppen, just 

på grund av att de inte kunde konsumera lika mycket och liknande grejer som andra personer i 

deras omgivning. Några menade också att vi lever i ett hårt samhälle, och svårast är det för 

unga människor. Det kan upplevas ett tryck utifrån att de skall ha ekonomiska möjligheter 

som inte är överkomliga i de olika situationerna som kan uppkomma i ens liv t.ex. i livet som 

student. Under studieperioden har studenter ganska begränsat med pengar, men informanterna 

säger sig ändå känna krav från olika håll att de skall vara med och göra olika  

saker. 

 

 

5.10. Sammanfattning av resultat 

 
Efter att ha sammanställt enkätstudien kunde vi urskönja flertalet ofta återkommande skäl till 

varför studenterna väljer att avstå sms-lån. Bland de mest överraskande svaren finns på fråga 

nummer 6 i enkäten: ”vad får dig att avstå sms-lån?”. Där redogör studenterna för att de inte 

vill ta sms-lån pga. skäl som att de hellre sparar tills de har tillräckligt med pengar för att 

konsumera eller att de undviker sms-lån så långt det är möjligt av orsaker, att de exempelvis 

inte tycker om lån eller väljer att avstå lån så långt det är möjligt, eller i fall där de måsta ta 

lån hellre väljer ett annat lånesätt som exempelvis bank, föräldrar eller vänner. Detta tyder på 

att de inte känner ett så stort behov av möjlighet till snabb konsumtion som vi som forkare 

kanske först skulle kunna tro. 

 
Två av de vanligaste orsakerna till att studenterna i denna studie avstår från att ta just sms-lån 

visar sig vara att de tycker att det som de kallar för ”räntan” är för hög och att det känns både 

oseriöst eller riskabelt att ta sms-lån. Några har angett att medias belysning av fenomenet 

inom närtid har påverkat dem i negativ riktning i förhållande till sms-lån, men det finns även 

personer som säger att de tycker sig ha otillräcklig information från kreditbolagen som lånar 

ut via sms hur själva hanteringen av lånet och allt omkring det fungerar. Flera har nämnt 

rädslan för att hamna hos Kronofogdemyndigheten med betalningsanmärkning och allt vad 

det kan leda till som skäl för att de inte tar sms-lån, och det finns studenter som är rädda för 

att inte kunna betala tillbaka i tid. Det finns också studenter som uppgett att de inte har något 

behov av pengarna och att det i sig är skälet till att de avstår från att ta sms-lån. Detta säger 
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dock inget om huruvida de skulle ändra åsikt om sms-lån om behovet skulle uppstå av de 

snabba pengar som sms-lån skulle kunna innebära. 

 

 
Vi har inte kunnat finna stöd för att så många studenter tar sms-lån. De som säger att de skulle 

kunna tänka sig att ta – och de är inte många - de uppger att de skulle använda pengarna till 

att köpa en ny dator eller betala räkningar. Ett skäl till att tro att studenter kanske skulle ha 

större skäl till att konsumera sms-lån kan vara den bild som finns av ”den fattige studenten” 

som bara har råd att äta nudlar varje dag. Vi menar att vi med tanke på att vi inte funnit belägg 

för att studenter, trots sin likhet i ålder med de som visat sig ha störst risk att hamna hos 

kronofogden pga. av obetalda skulder vad gäller sms-låntagande, är de som tar sms-lån i störst 

utsträckning. Detta kan ha att göra med att studenter inte nödvändigtvis behöver ha begränsad 

ekonomi. Många kanske skulle säga att bara för att studenter uppbär studielån så har de 

begränsad ekonomi. Vår egen erfarenhet som studenter säger oss dock att det är många som 

arbetar extra upptill sina studier. Visst är enbart studielån begränsat i förhållande till en lön, 

men de studenter som jobbar extra, kanske åldersmässigt sett fortfarande tillhör den grupp av 

yngre vuxna som fortfarande bor med föräldrarna och inte har kostnader för eget boende, eller 

är så unga att de ännu inte har bildat familj som de behöver försörja utan kan rikta sin 

uppmärksamhet mot sig själv och sina egna ekonomiska behov. Detta är saker som kan bidra 

till att det finns tillräckligt med pengar eller till och med ger pengar över! Högskolestudenter 

är i varierande ålder, från 18 år och uppåt. Av dessa kanske de äldre studenterna har mer krav 

på sig att finnas till hands för ex. familjen. Yngre studenter kanske prioriterar mer att vara 

med i studentlivet medan äldre studenter kanske prioriterar att vara hemma med familjen. 

Dessa val kan ha att göra med eventuell påverkan på utfallet om upplevelsen av behov att 

konsumera eller känna att studenterna har tillräckligt med pengar. 
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6. Sociologisk analys och tolkning 
 
Relativt många som ingår i denna studie sa sig känna till att det finns något som heter sms-

lån. De känner också till lite kring dess villkor. 

 
Enligt Beck är det viktigt att vi i dagens samhälle är upplysta om riskerna och alternativen för 

att kunna göra ett bra medvetet val i förhållande till livssituationen. I vår studie har det visat 

sig att studenterna gör ett medvetet val i och med att de avstår från att ta sms-lån för att de 

anser att det är både riskabelt och oseriöst och att det är relativt lätt att hamna i skuldfällan. 

Det finns även en insikt om den inneboende personliga problematiken om en ”dålig karaktär” 

hos somliga av våra informanter. I intervjuerna talar studenterna om att sms-lånets 

lättillgänglighet gör så att de väljer att avstå från att ta lån. Även de som säger att sms-lån 

skulle kunna vara bra som en allra sista utväg om de hade uttömt alla andra möjligheter visar 

också på en medvetenhet och att de har klara åsikter om när det i så fall skulle vara 

acceptabelt att ta ett sms-lån. Detta är också aspekter av att vara medveten och upplyst om 

fenomenet, problematiken kring det och det risktagande de utsätter sig för- oavsett om de 

väljer att ta ett sms-lån eller om de väljer att avstå. Vi drar slutsatsen att informanterna och 

respondenterna i denna studie kalkylerat de negativa riskerna med sms-lån som mycket högre 

än vad det skulle kunna tillföra dem något positivt. Beck menar att de val människor gör 

påverkar det fortsatta livsödet. Gör människan ett dåligt val och ”missbrukar” sms-lån får det 

långtgående följder för hennes framtida livsöde. Hon kan inte få telefon, bostad och banklån 

etc. Bland alla de som vi talat med – som inte tagit sms-lån – har 11 % av respondenterna och 

alla fem informanterna refererat till risken att hamna i en skuldfälla som ett av de 

huvudsakliga skälen till att de väljer att avstå sms-lån. Följaktligen kan vi konstatera att 

studenterna är väl upplysta och har noga övervägt riskerna med att ge sig in i hanteringen av 

sms-lån. Det som framkommer i vår undersökning är att 5 % av respondenterna som inte tagit 

sms-lån har ansett sig inte vara tillräckligt medvetna om villkor eller risker. Detta visar att för 

både samhälle och individer som tar sms-lån är det viktig med tydlig information, och att ex. 

ångerrätt och fördröjning på lånet för att ge personer ytterligare en möjlighet att fundera över 

om det är värt det jämfört med de risker som uppstår, allt enligt förslag från studenterna vore 

ett positivt inslag i förfaringssättet kring sms-lån. 
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Vi har också reflekterat över att ju mer lättillgängligt något är desto enklare blir det att 

konsumera det. Människor tänker inte på riskerna, de bara griper tillfället d.v.s. en form av 

ödesdigert ögonblick har uppstått. Lättillgängligheten kan relateras till tilliten.  

Tilliten behöver inte vara i form av ett medvetet beslut. Människan kan vara så invaggad i 

tron och tilliten till expertsystemen att de till slut gör saker omedvetet eller handlar i affekt- på 

känsla. 

 
Anledningen till att studenterna säger sig inte vilja låna via sms är dels det oseriösa upplägget 

och att det känns riskabelt. Studenterna nämnde också att det var för höga ”räntor” och att de 

höga ”räntorna” (dvs. avgifterna för lånet) bidrar till att sms-lån uppfattas som oseriöst. Detta 

har i sin tur lett till att många av de tillfrågade avstått att ta dessa lån. Det framkom också att 

de hellre ville låna på annat sätt, helst från familj, bekanta eller etablerade banker. Detta kan 

vi koppla till Giddens som talar om tillit till abstrakta system eller expertsystemen. Som vi 

tolkar det så finns det till viss del tillit till olika de expertsystemen. Sms-lånen verkar inte 

tillhöra dessa system som studenterna har tillit till eftersom de uppfattar fenomenet som 

oseriöst och riskabelt. Detta leder i sin tur till att de inte vill göra affärer med denna form av 

kreditgivare. Detta kan bero på att sms-lån är en relativt ny företeelse och att studenterna 

känner att de inte riktigt är insatta i sms-lånets villkor. Kanske är det så att det finns en 

tillvänjningsprocess när det kommer till sms-låntagande? Vi skulle inte bli förvånade om vi 

inom en snar framtid får se större tillit till dessa system, då fenomenet i mångt och mycket 

fortfarande är i sin linda. När det blir något som exempelvis studenter hör att fler och fler talar 

om kan det leda till att de får en mer nyanserad bild av sms-lån, vilket förmodligen kommer 

att få dem att ändra inställning till sms-lån i någon utsträckning.  

Även i det att studenterna uppgett att de väljer att avstå från att ta sms-lån och antingen sparar 

tills de har råd att handla eller föredrar att låna från bank och föräldrar, tyder på att de noga 

kalkylerat riskerna och varit tillräckligt kunniga om fenomenets problematik i förhållande till 

det egna livsödet. De har kommit fram till att de inte anser att riskerna är tillräckligt 

överkomliga för att de skall kunna tänka sig att ta ett sms-lån.  

Medias enkelriktade bild vill göra gällande att många för lättvindligt litar till de abstrakta 

systemen för att kunna konsumera, i detta fall sms-lån. I vår studie visar sig studenterna inte 

konsumera sms-lån för att de inte känner tillit denna form av abstrakt system. 
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Från våra informanter har vi fått svar på frågor kring andra personer som tagit sms-lån. 

Av de resultat vi kommit fram till konsumerar de mestadels s.k. ”lyxvaror”, men vissa har 

också lånat pengar i akutsituationer för att ex. kunna betala veterinärkostnader. Flera av våra 

informanter menade att konsumtionen handlade om att vara en del av någonting som ex. att 

kunna inkluderas i gruppen, dvs. att bibehålla sin tillhörighet via status- eller 

tillhörandemarkörer. Studenterna vi intervjuade uppgav att om de inte har möjlighet att 

konsumera det vännerna gör så upplever de en osäkerhet inför sin tillhörandestatus i 

kamratkretsen. De upplever att de hamnar utanför eller inte kan vara med på samma premisser 

som de övriga i gruppen. Här ser vi exempel på hur symboliska tecken i form av pengar och 

konsumtion får en stor betydelse för studenternas identitet och inkludering i kamratkretsen. Vi 

som forskare kan se att symboliska tecken i form av pengar kan visa på status och bereda 

möjligheter för studenterna. Om människor inte konsumerar vissa saker kan de inte vara en 

del i gruppen, ”man måste vara med och hänga på”, som en av våra informanter sa, för att ha 

sin tillhörighet. Giddens 55 menar att vi människor i dagens samhälle måste göra många val. 

Dessa val är inte bara beslut om hur vi ska handla utan också om vilka vi som individer vill 

vara och framstå som. Det som framkom under våra intervjusamtal var att studenterna gärna 

ville delta i olika aktiviteter med andra studenter, vilket naturligtvis kostar pengar. Flera 

kände en press på sig att konsumera, fast de egentligen inte hade råd just då, men försökte 

ändå hitta ett sätt att lösa konsumtionen på för att de ville inkluderas i gruppen på samma sätt 

som de upplevde att andra kunde. Vi har i studien därför kunnat se tecken på ett agerande som 

Giddens menar innebär att människor konsumerar sig till självidentitet och 

delaktighet/inkludering i samhället för att slippa exkludering. Studenternas upplevda behov av 

att konsumera tillhörighetsmarkörer beror på att dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle. 

Detta avspeglar sig i behovet av att konsumera för att accentuera sin identitet. Samtidigt 

framkom det också att de egentligen inte vill konsumera saker de inte har råd med. 

 
Media är en viktig källa till information om sms-lån. Flera av våra informanter menade att 

media skapade en bild av sms-lån som ett snabbt och enkelt sätt att få pengar till det de vill 

ha. De tyckte också att media skapat en alltför negativ bild eftersom medias bild inte säger 

något om hur många som tar sms-lån och klarar av att betala tillbaka. Bilden blir därför 

ensidig. Här kan vi relatera till Giddens tankar om att tilliten till abstrakta systemen finns till 

viss del. Studenterna reflekterar över sanningshalten och vinklingen av det som kommer fram 
                                                 
55 Giddens, Anthony. (2005) Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken,   
    Daidalos, Göteborg 
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i media, detta kan möjligen bero på att källkritiskt tänkande ingår i deras utbildning och 

studier. En del människor tror naturligtvis på att den bild som presenteras i media ger en 

korrekt bild av fenomenet, medan andra kanske är mer reflexiva i sitt förhållningssätt och 

tänker självständigt om sms-lån. Samtidigt faller andra i skuldfällan utan att ens reflektera 

över villkoren. Människor är individer och vi vill inte generalisera kring människor då vi är 

olika individer med olika värderingar. Studenterna verkar inte ha stor tillit till fenomenet sms-

lån. Våra informanter menar att det är mycket troligt att det är fler som tagit sms-lån än vad vi 

har fått fram i vår studie och hört i media, och klarat av detta fint än de som tagit sms-lån och 

fallit i skuldfällan. Studenterna menar att det inte talas lika mycket i debatten om de som tagit 

sms-lån som det går fortsatt bra för. 

 
I vår undersökning kom det genom intervjuerna med våra informanter fram att en fördröjning 

av lånen skulle vara bra. Då skulle människor kunna fundera en extra gång över om det 

verkligen var nödvändigt att låna till det de hade tänkt sig. Då skulle människor slippa de 

negativa ”ödesdigra ögonblick” som Giddens talar om. Att människor inte kan ångra sig och 

att det går så snabbt att låna pengar via sms kanske kan bli ett hinder i individens 

framtidsplaner. 

 
Mills talar om den sociologiska visionen där personliga bekymmer blir samhällsproblem, och 

tvärtom att samhällsproblem kan åsamka personliga bekymmer. I vår undersökning kan vi se 

att alla de studenter vi varit i kontakt med säger sig ha koll på sin ekonomi och gör därmed 

inga överilade beslut gällande pengar. Detta skapar i nuläget varken personliga bekymmer 

eller samhällsproblem eftersom studenterna sköter sig och är ”duktiga” enligt gällande norm. 

Våra informanter har berättat om att de har vänner som har lånat via sms och det har gett 

dessa vänner betalningsanmärkningar: De personliga bekymren kan bli större om individen 

hamnar i kronofogdemyndighetens register. Detta försvårar för personen när den ex. vill låna 

pengar till bil, bostad eller annat hos banken och det kan även bli svårt att hyra lägenhet. Det 

påverkar även individen på så vis att den psykiska hälsan kan lida skada av att exkluderas ur 

olika samhällsfunktioner. 

 
Samhällsproblemet vad gäller sms-lånen blir ganska stort eftersom det dels kostar en hel del 

pengar att handlägga alla ärenden som kommer till inkasso och går vidare till 

kronofogdemyndigheten. Det kostar även samhället pengar att driva in det som möjligtvis kan 
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drivas in hos personer som inte haft möjlighet att betala det de konsumerat. På grund av de 

många fall som kommit in till kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande pga. 

utebliven återbetalning till sms-kreditbolagen kan vi se att exempelvis 

kronofogdemyndigheten, finansinspektionen, regeringen och konsumentverket sett detta som 

ett stort och växande problem. Regeringen har beslutat sig för att tillsätta utredningar som 

skall kontrollera hur själva hanteringen av sms-krediter bedrivs och hur lagen skulle kunna 

omändras så att den även speglar och inbegriper det nya lånefenomenet.  

Man kan också återkoppla till att när den nya lagen sedan kommer samhället till godo 

kommer den också att få återverkningar för de enskilda individerna. På detta vis ser man 

tydligt det kretslopp som blivit genom att samhällets problem (i detta fall oklara direktiv och 

dålig information till personerna) bidrar till att öka dessa personliga bekymmer (i detta fall; 

personer hamnar i skuldfällan vilket i sin tur får efterverkningar i många år efteråt för de 

enskilda låntagarna som inte klarat av att hantera lånen på ett bra sätt). När dessa personliga 

bekymmer (i detta fall betalningsföreläggande hos många enskilda individer pga. sms-

lånemissbruk) får det återverkningar i samhällets struktur då opinionen väckts och detta i sin 

tur lett till att man tillsätter utredningar för att revidera bland annat konsumentkreditlagen så 

att den bättre svarar upp mot de moderna tiderna vi har nu, med nyttjande av den nya tekniken 

för att kunna ta lån. De nya lagar som kommer som en följd av den tillsatta utredningen 

kommer att påverka de enskilda individernas förmåga och möjlighet till att fortsätta ta 

krediter på det sätt som görs nu.  
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7. Diskussion 
Det hade varit intressant att se hur många som överhuvudtaget tagit sms - lån i Sverige. Det 

fokus som tidningar, Kronofogdemyndigheterna och Konsumentverket håller, är hur många 

som hamnat i kronofogdens register på grund av obetalda skulder. Vi hade önskat göra en 

grov uppskattning av hur många sms-låntagare det finns, men i den här undersökningen har 

det inte funnits tid eller möjligheter till att ”ringa in” alla sms-låneföretag och räkna på hur 

många låntagare det finns. Mobillån AB är en av de största kreditgivarna för sms-lån. De har 

gjort en egen uppskattning om 110 000 givna lån. Det finns många fler kreditgivare inom 

denna typ av marknad. Det är rimligt att anta att det sammantaget kan finnas omkring 

åtminstone 200 000-300 000 personer som tagit sms-lån. Detta är inte likvärdigt med att det 

enbart är olika personer som tagit sms-lån, utan det kan finnas personer som tagit sms-lån vid 

flera tillfällen. 

 
Det är intressant att fundera vidare över huruvida den generellt negativa inställningen bland 

studenterna till sms-lån kan ha kommit att påverka våra resultat i främst enkäten. De 

värderande svaren som framkommit i både enkäterna och i intervjuerna ger uttryck för att 

sms-lån är något dumt, oseriöst och riskabelt. Dessa uttalanden menar vi visar på att det finns 

en attityd gentemot sms-lån hos studenterna som att ”så dum så att jag tar sms-lån, det vill jag 

inte vara”. Sms-lån är något som studenterna inte vill sammankopplas med eftersom de inser 

att även andra i samhället har samma åsikt, och att det är de med mindre ekonomiska 

färdigheter eller de med mindre karaktär eller mindre kontroll över sitt liv som tar sms-lån. 

Denna attityd som framkommit har haft med ”skämmighet” att göra, som en av våra 

informanter uttryckte det. Vi har som vi tidigare nämnt reagerat över att bara en av våra 

respondenter svarat att denne tagit sms-lån. Av övriga 253 respondenter uppger sig ingen ha 

tagit. Väldigt få säger sig också känna till någon som tagit sms-lån. Om det nu är så många 

som bland annat media vill göra gällande som tar sms-lån så är det märkligt att vi inte stött på 

fler som i alla fall säger sig känna till någon annan som tagit sms-lån. Frågan blir då om det 

funnits fler studenter bland de som responderat i enkäten som faktiskt tagit sms-lån men 

upplever det så ”skämmigt” att de inte vill svara på frågan sanningsenligt? 

 
Det är intressant att kunna konstatera att sms-lånets hela problematik kring 

handläggningsprocessen och bristen i kreditvärdighetskontroller etc. beror på ett 

samhällsproblem i och med att tekniken har gått ifrån lagarna. När de lagar som berör landets 
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alla typer av finansiering skrevs kunde man inte förutsäga varken mobiltelefoner eller hur det 

skulle vara möjligt att bruka all den nya teknik som uppkommit de senaste tjugo åren. Just de 

inneboende möjligheterna med den moderna tekniken har gjort att ex. sms-lån kommer att 

falla utanför lagstiftningen så som den ser ut idag, just för att samhället inte kunnat förutse 

den tekniska utvecklingen. Det skapas då en lucka i lagen som bland annat sms-kreditbolagen 

kunnat använda sig av. Att det finns luckor i lagen på detta vis kommer i förlängningen på 

något vis att skada enskilda individer. I detta fall: att individer lider personlig skada pga. 

obetalda krediter, speciellt kanske som en följd av den höga avgift (eller ”höga räntan”, som 

våra informanter och respondenter uttryckte det). Återbetalningsavgifterna blir fort mycket 

högre än själva den ursprungliga lånesumman. Detta kommer sedan att återspeglas tillbaka på 

samhället och lagarna eftersom vi som lever i samhället och kanske främst regering och 

riksdag ser de följder som uppkommer i skuldfällans kölvatten, om inte på annat sätt än att det 

blir väldigt kostsamt för samhället att ha individer som har/lever med stora ekonomiska 

svårigheter. 

 
Vi kan heller inte undgå att konstatera att det som är sms-kreditbolagens affärsidé med snabba 

pengar till fast avgift ändå blir lite av vad som i vardagligt tal kan kallas för ”fall på eget 

grepp”. Detta menar vi dels sker genom att dessa kreditbolag riktar sig till människor med ett 

erbjudande om snabba pengar, även till den som haft/har betalningsanmärkningar gentemot 

andra kreditgivare, men även genom det att det brister i kreditvärdighetskontrollen gentemot 

kunden. Vi menar att detta kan invagga kunden i falsk trygghet om att hon inte kommer att få 

några problem med att betala tillbaka eftersom sms-kreditbolagen anser henne kreditvärdig, 

trots allt. Dessa två skäl bidrar till att sms-lånebolagen skapar sig ett dåligt rykte i 

kombination med medias negativa rapporteringar och debatter kring de som tagit sms-lån och 

hamnar i skuldfällan.  

Detta dåliga rykte som sms-lån har kring sig bland studenterna gör sms-lån något som 

studenterna inte vill befatta sig med för de vill inte ta några risker. Vi kan bara spekulera i hur 

många kunder som dessa sms-kreditbolag går miste om bara för att deras förfaringssätt och 

bristande hantering av bland annat kreditkontroller gentemot låntagaren upplevs som oseriöst. 
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8. Avslutning 
Vår studie är aktuell eftersom vi valde att göra den under en pågående debatt i media kring 

konsumtionssamhällets betydelse för det personliga välbefinnandet. Media har även tagit upp 

sms-lån som en möjlighet till konsumtion för att uppnå detta välbefinnande (se bilaga nr 2). 

Vi har inte kunnat undgå att ta intryck av debatten som en del i vår förförståelse men vi har 

försökt att hålla oss värderingsfria om huruvida sms-lån är något negativt eller positivt genom 

att istället låta studenternas åsikter komma fram. Vi anser att vi har besvarat våra 

frågeställningar på ett tillfredställande sätt och på detta vis kunnat tillföra den fortsatta 

debatten ytterligare en aspekt. Vi är medvetna om att vi genom denna studie inte kunnat dra 

några generaliserande slutsatser om studenter eller ungdomar i allmänhet. Hade studien 

genomförts med andra informanter eller respondenter än studenter, skulle troligen resultatet 

ha blivit ett annat. 

 
Vårt resultat visar också att det är väldigt få i vår enkätundersökning som känner någon som 

tagit sms-lån vilket vi funderat över eftersom det är så många ungdomar i Sverige som 

faktiskt hamnat i kronofogdens register 

Vår studie visar att det finns en attityd eller värdering kring de som tar sms-lån som varande 

”dumma” eller att det skulle ”vara skämmigt” att berätta om att de tagit sms-lån, således kan 

det i vår studie finnas anledning att kort återkomma till studiens reliabilitet. Om den nya lagen 

kommer att utformas på så sätt att samhällets eller studenternas inställning till sms-lån 

förändras, kommer detta att påverka denna studies reliabilitet i förhållande till nya studier, 

eftersom åsikter och värderingar förändras över tid.  
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Bilaga. 1. 
Sms-lån - små enkla snabblån 
SMS Kredit tillhandahåller sms-lån - snabblån som tar endast 15 minuter. Du kan ta ett sms-

lån på tre olika belopp antingen ett, två eller tre tusen kronor när du behöver pengar snabbt 

och enkelt. Under ordinarie öppettider behandlar vi din ansökan om snabblån direkt, och 

förutsatt att du har blivit kreditgodkänd så genomförs ditt sms-lån och du har pengarna på ditt 

konto inom 15 minuter. 

 

Ansöker gör du via din mobiltelefon eller här på vår hemsida. Ett snabblån från SMS Kredit 

är räntefritt, du betalar endast en uppläggningsavgift på 300 kr för ett lån på 1000 kr, 450 kr 

för ett lån på 2000 kr och 600 kr för ett lån på 3000 kr.  

 

Sms-lån fungerar såhär 

Välj först om du vill göra sms - låns ansökan via din mobiltelefon eller via Internet.  

  

Ansökan om sms-lån via mobil 

Din mobiltelefon måste ha WAP- funktion  

SMS:a ordet Kredit till nummer 72777.  

Efter en stund kommer du att erhålla ett svars - SMS med ett ansökningsformulär.  

Ansökan för sms-lånet genomförs när du fyllt i uppgifterna och tryckt skicka. 

Ansökningskostnad 25 kr, dras från din mobilräkning.   

 

FAQ 
F: Hur ansöker jag om en SMS Kredit? 

 

S: Du kan ansöka på 2 sätt: 

1. Via din mobiltelefon. 

2. Via Internet www.smskredit.se 

 

 

F: Jag kan inte läsa WAP i min telefon och kan därför inte genomföra min ansökan. Hur gör jag för att i 
framtiden kunna använda SMS Kredit? 

 

S: Kontakta din mobiloperatör och be dem skicka en fil med inställningar för WAP. När din operatör har skickat 

inställningarna och du har installerat dem så skall tjänsten fungera nästa gång. 
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F: Kan jag göra en ansökan via telefon direkt med kundtjänst? 

 

S: Du måste göra en elektronisk ansökan antingen via vår hemsida eller via en mobiltelefon med en aktiverad 

WAP funktion. Vi kan i dagsläget tyvärr ej ta emot ansökningar via telefon.  

 

 

F: Jag har inga pengar på min mobil. Kan jag ansöka ändå?  

 

S: Ja, du kan istället låna någon annan persons mobiltelefon. Du måste då skriva det lånade mobilnumret i 

ansökan i stället för ditt eget. Vi kommer sedan vilja ha ditt mobilnummer. 

 

 

F: Jag är kund hos er sedan tidigare men har betalningsanmärkningar/skuldsaldo. Får jag låna igen? 

 

S: Ja det går bra under förutsättning att du skött dina betalningar till oss. 

 

 

F: Om jag lånar 1000 SEK den 15:e en viss månad, när skall jag betala tillbaka dem och hur mycket skall 
jag betala tillbaka? 

 

S: Du har alltid 30 dagar på dig att betala tillbaka ditt lån hos oss. Lånar du 1000 SEK betalar du tillbaka 1300 

SEK på förfallodagen, lånar du 2000 SEK betalar du 2450 SEK på förfallodagen, lånar du 3000 SEK betalar du 

3600 SEK på förfallodagen. Avgifterna för att låna pengar hos SMS Kredit Sverige AB är vanliga 

handläggningsavgifter och motsvarar handläggningsavgifter för vilken typ av lån som helst, den enda skillnaden 

är att du slipper gå igenom långa och omfattande processer för att få igenom ditt lån samt att du slipper vänta på 

utbetalningen av dina pengar. 

 

 

F: Jag har en annan bank än de banker som ni har som val i ansökan. Kan jag få ett lån ändå? 

 

S: Det går bra, men då kan vi inte garantera insättning inom 15 minuter. Du får då dina pengar på kontot så fort 

banken genomför transaktionen. 

 

 

F: Om jag beslutar mig för att SMS:a "Kredit" till "72777" klockan 21.00 en lördagskväll, måste jag då 
vänta tills på söndag innan jag får mina pengar? 

 

S: Ja, under våra öppettider betalar vi ut alla godkända ansökningar inom 15 minuter från dess att ansökan 

inkommit, i annat fall betalas lånet ut på morgonen dagen därpå. 

 

 

 

F: Vilka öppettider har ni för att bevilja låneansökningar? 

 

S: Mån-fre mellan 09.00-22.00, lördagar 10.00 - 18.00, söndagar mellan 11.00-17.00. 
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F: Kan jag skjuta upp min betalning? 

 

S: Alla våra lån har 30 dagars betalningsvillkor. Efter fakturans förfallodatum, skickas en påminnelse ut till dig. 

När påminnelsen förfaller skickas din skuld vidare till Inkasso. 

 

 

F: Jag har fått avslag på grund av låg kreditvärdighet, kan jag få ett lån ändå? 

 

S: Vi använder oss idag av en kredit modell från ett av Sveriges marknadsledande kreditupplysningsföretag. 

Metoden tar hänsyn till en rad olika faktorer som styr din scoring poäng. Detta innebär att du som redan har en 

betalningsanmärkning kan bli godkänd om du har andra förutsättningar som väger upp detta såsom en hög 

inkomst. Du kan även få avslag utan betalningsanmärkning om du har låg total betalningsförmåga. De faktorer 

som bl a spelar in kan vara inkomst av tjänst, övriga krediter och skulder, tidigare förfrågningar, civilstånd, ev 

skulder till kronofogden m.m. Vi godkänner tyvärr inga ansökningar i efterhand som fått avslag. Du kan söka på 

nytt igen, när inkomståret har uppdaterats och din inkomst av tjänst ev har höjts. 

 

 

F: Jag får meddelande "fel ansökningskod" när jag fyller i ansökan:  

 

S: Kontrollera först att du skrivit samma mobilnummer i ansökan som du har skickat SMS till oss ifrån. 

Ansökningskoden och det mobilnummer som du skickat ifrån hör ihop. Du måste därför skriva exakt samma 

nummer i din ansökan som du skickat SMS ifrån. 

 

 

F: Jag har skickat SMS till er, men inte fått någon kod tillbaka? 

 

S: Kontrollera först att du har pengar på ditt kort. SMS kostnaden är 25:- plus din operatörskostnad. Var noga 

med att du skriver rätt meddelande - text till oss (Kredit web). Kontakta oss per telefon om du inte fått någon kod 

inom 5 minuter på nr 08-503 805 10. Har ditt SMS kommit fram till oss kan vi se din kod. 

 

 

F: Jag får besked "Lånat maxbelopp" när jag ansöker.  

 

S: Inbetalningar till bankgiro tar normalt 3 bankdagar (vardagar). Har ditt ärende gått vidare till inkasso tar 

registrerad inbetalning ca en vecka längre.  

 

Källa: Sms Kredit AB, http://www.smskredit.se, 2007-12-15, kl: 21.02   

            Sms Kredit AB, http://www.smskredit.se/faq.jsp, 2007-12-15, kl: 21.11 

 
 
 
 
 

http://www.smskredit.se/
http://www.smskredit.se/faq.jsp
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Bilaga. 2.  
 
Snabbt lån till jul - se upp för chockräntorna  
 
2007-12-10 Snabblånen lockar rekordmånga inför julhelgen. 
 
”Alla lån är räntefria!” lockar företagen. Men riktigt så enkelt är det inte. 
– De kallar kostnaden för en avgift i stället, säger Gunnar Wikström, byråchef på 
konsumentverket.  
 

Ett av företagen, Femhundring.nu, hävdar att sms-lånet under 20 dagar är helt gratis, utan 
vare sig ränta eller avgift. Bara en sms-kostnad på 39 kronor tillkommer.  
 
Att den kostnaden motsvarar en årsränta på 142 procent syns ingenstans. 
 
– Att kalla lånekostnaden för en avgift är inte rimligt. En avgift ska bara täcka företagets 
administrativa kostnader, säger Gunnar Wikström, byråchef på konsumentverket. 
 
Konsumentverket har därför anmält företaget Mobillån Sverige AB till 
marknadsdomstolen. 
 
Magnus Johansson, vd för Mobillån Sverige AB, anser att konsumentverket bedriver en 
häxjakt mot snabblåneföretagen. Han gillar inte heller Expressens uträkningar av årsräntan. 
 
– Att kalla våra avgifter för räntor är totalt missvisande. Säg att du lånar 1.000 kronor av oss 
till en ränta på 200 procent. Då tror ju konsumenten att han ska betala tillbaka 3.000 kronor. 
 
I Finland har snabblånen funnits sedan 2005. Där tvingas nu företagen uppge årsräntan 
enligt en särskild formel. 
 
– Vi har skickat formeln till regeringen, men än så länge har inget hänt, säger Gunnar 
Wikström på konsumentverket. 
 
Expressens genomgång visar att samtliga svenska företag som ägnar sig åt snabblån kallar 
räntorna för avgifter. Och verksamheten blomstrar. 
 
– Under december kommer vi att låna ut 50 procent mer än en normal månad, säger Magnus 
Johansson på Mobillån AB. 
 
Oftast är det ungdomar som tar sms-lån. Den som inte betalar tillbaka i tid får bekymmer. 
Kronofogden räknar med över 10.000 betalningsförelägganden i år. 
 
– Med en betalningsanmärkning får du bland annat svårt att teckna hyreskontrakt eller skaffa 
ett vanligt banklån, säger Janne Åkerlund, kommunikatör på kronofogdemyndigheten. 
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Hur mycket kostar ditt snabba lån – egentligen? Här är hela listan:

JULKLAPPSLÅNET 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 500 kronor 150 kronor 425% 
Låna 1000 kronor 250 kronor 334% 
Låna 2000 kronor 400 kronor 258% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 253% 
Ansökningsavgift/lån: 25 kr   
 
KREDIT 365 

Smslån Kostnad Ränta
Låna 1000 kronor 300 kronor 364%
Låna 2000 kronor 400 kronor 243%
Låna 3000 kronor 500 kronor 202%
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
NETTOFINANS 

Snabblån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 364% 
Låna 2000 kronor 400 kronor 243% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 202% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
FOLKIA 

Smslån Kostnad Ränta 
(Lägst kostnad)   
Låna 1000 kronor 250 kronor 304% 
Låna 2000 kronor 300 kronor 182% 
Låna 3000 kronor 375 kronor 152% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
FEMHUNDRING.NU 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 500 kronor 0 kronor 142% 
Ansökningsavgift/lån: 39 kr   
 
LENDOS 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 500 kronor 155 kronor 474% 
Låna 1000 kronor 198 kronor 290% 
Ansökningsavgift/lån: 40 kr   
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MEDDELANDELÅN 

Smslån Kostnad Ränta
Låna 500 kronor 175 kronor 474%
Låna 1000 kronor 300 kronor 389%
Låna 2000 kronor 450 kronor 286%
Låna 3000 kronor 600 kronor 251%
Ansökningsavgift/lån: 20 kr   
 
SMSFINANS 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 401% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 291% 
Ansökningsavgift/lån: 30 kr   
 
LILLA HJÄLPEN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 364% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 273% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 243% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
PRIVATFINANS 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 364% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 273% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 243% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
MOBILLÅN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 395% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 288% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 253% 
Ansökningsavgift/lån: 25 kr   
 
SMSKREDIT 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 395% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 288% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 253% 
Ansökningsavgift/lån: 25 kr   
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WEBLÅN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 350 kronor 450% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 286% 
Ansökningsavgift/lån: 20 kr   
 
RAUS KREDIT 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 210 krono 279% 
Låna 2000 kronor 270 kronor 176% 
Låna 3000 kronor 350 kronor 150% 
Ansökningsavgift/lån: 20 kr   
 
LÅNEPORTALEN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 250 kronor 365% 
Låna 2000 krono 400 kronor 273% 
Låna 3000 kronor 550 kronor 243% 
Ansökningsavgift/lån: 50 kr   
 
NETLENDER 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 125 kronor 152% 
Låna 2000 kronor 250 kronor 152% 
Låna 3000 kronor 375 kronor 152% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
EASYCREDIT 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 250 kronor 334% 
Låna 2000 kronor 300 kronor 197% 
Låna 3000 kronor 375 kronor 162% 
Ansökningsavgift/lån: 25 kr   
 
SVERIGELÅNET 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 500 kronor 150 kronor 424% 
Låna 1000 kronor 250 kronor 334% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 289% 
Ansökningsavgift/lån: 25 kr   
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FERRATUM 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 250 kronor 304% 
Låna 2000 kronor 500 kronor 304% 
Låna 3000 kronor 750 kronor 304% 
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
LUCKY LOAN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 500 kronor 175 kronor 474% 
Låna 1000 kronor 300 kronor 389% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 285% 
Ansökningsavgift/lån: 20 kr   
 
KONTOSNABBEN 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 300 kronor 364% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 273% 
Låna 3000 kronor 600 kronor 243 krono
Ansökningsavgift/lån: 0 kr   
 
SMSPRIVATKREDIT 

Smslån Kostnad Ränta 
Låna 1000 kronor 350 kronor 474% 
Låna 2000 kronor 450 kronor 298 krono
Kostnad för aktiveringskod: 40 kr   
 
 
Räntekostnaden har tagits fram med hjälp av följande formel: 
Ränta + kostnader X 365 X 100 = ränteprocent 
lånebelopp lånetid 
 
Det finska Handels- och industriministeriet har tagit fram formeln. Syftet är att ge 
konsumenten en riktigare bild av kostnaderna för mindre krediter med kort löptid. Även en så 
kallad trafikavgift kan tillkomma till lånekostnaden. 
 
 
 
 
Källa: 
Snabbt lån till jul - se upp för chockräntorna , DinaPengar.se , 2007-12-10, 
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Bilaga 3 
 
 

Allt fler sms-lån hos kronofogden 
Publicerat: 26 juni 2006, 11:19 

Kronofogden varnar för sms-lån som blivit allt vanligare. "Det är våra stamkunder de 
riktar sig till, spelmissbrukare och ungdomar", säger kronofogdemyndigheten till 
SvD.se.  
 
Under våren har Kronofogdemyndigheten tagit emot ett 80-tal anmälningar om obetalda SMS-lån. Hos företaget Short 
Money Services Scandinavia får låntagaren pengarna in på kontot inom 15 minuter utan krav på säkerhet. Som mest 
kan man låna 3 000 kronor. 
 
Den som lånar måste vara myndig och får ha högst 5 000 kronor i skuld samt inte fler än fem betalningsanmärkningar.  
 
- Det är våra stamkunder de riktar sig till, spelmissbrukare och ungdomar. Vi vill varna för att ge sig in i den här sortens 
lånedjungel. Om man inte har råd att spara ihop de här relativt låga beloppen kommer man inte ha råd att betala tillbaka 
dem senare heller, säger Åke Lundholm, informatör på Skatteverkets kronofogdeavdelning till SvD.se. 
 
Och den faktiska kostnaden är hög, företaget Short Money Services Scandinavia tar 300 kronor i avgift för ett lån på 
1000 kronor, 450 kronor för ett lån på 2 000 kronor samt 600 kronor för ett snabblån på 3 000 kronor. 
 
Enligt Konsumentverket motsvarar avgifterna på SMS-lånen effektiva årsräntor på upp till 792 procent, ockerverksamhet 
enligt verket som lämnade ärendet till åklagare i april. Men Kammaråklagaren i Stockholm valde att inte inleda 
förundersökning. 
 
- Det är tråkigt att åklagaren inte tog upp fallet men jag antar att man inte tyckte att det var oskäligt i förhållande till risk 
och kostnad på grund av de låga beloppen. Vi kommer att fortsätta försöka komma åt företaget och liknande 
verksamheter genom att titta på marknadsföringen, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande 
konsumentombudsman till SvD.se. 
 
Och på företaget Short Money Services Scandinavia har man inga planer på att ändra på ett vinnande koncept. 
 
- Vi har lånat ut cirka 15 miljoner kronor och har låneansökningar på 50 miljoner kronor. Det här är helt enkelt en bra 
affärsidé. Vi riktar oss till de som andra inte vill ha som kunder, vi har hittat en egen nisch, säger vd Björn Johansson till 
SvD.se. 
 
Man får ha upp till fem betalningsanmärkningar för att få låna hos er. Vilka riktar ni er till egentligen? 
 
- Alla som inte får låna någon annanstans. Det är många svenskar som har betalningsanmärkningar i dag, inte som förr 
när det bara var ett fåtal. 
 
Ni fixar pengar på kontot inom en kvart. Är det inte att utnyttja desperata som spelmissbrukare och unga? 
 
- Tidigare hade vi öppet till 02, då kunde man ringa från krogen. Nu har vi bara öppet dagtid, vi har störst tryck då, det är 
många daytradare som lånar av oss till exempel. Men vi utnyttjar ingen, folk får bestämma själva om de vill låna eller 
inte, säger Björn Johansson till SvD.se. 
 
Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd
 
 2007-12-20, kl: 19.53 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331068.svd
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Bilaga 4 
 

Sms-lån kan sätta unga i skuldfälla 

07-11-02

2007 blev året då marknaden för små lån via internet och sms exploderade. Antalet företag 
som erbjuder snabb utlåning av summor på upp till 3 000 kronor mångdubblades – men det 
gjorde även fallen av skuldärenden till kronofogden. 
 
Du har sett reklamen. Låna snabba pengar, enkelt och utan krångel! Skicka ett sms och få pengarna 
redan efter 15 minuter! Betalningsanmärkningar är inget hinder! 
Det som marknadsförs kallas för korttidskrediter, snabblån eller sms-lån och har blivit en skuldfälla för 
många svenskar. Från att låneformen introducerades förra året och fram till årsskiftet, hamnade 1 407 
ärenden hos Kronofogden. I år väntas de bli fler än 10 000. De allra flesta rör unga i åldern 18-25 år. 
 
Anmärkning inget hinder 
Men hur fungerar låneformen? Huvudtanken är att det ska gå snabbt att låna, ofta finns pengarna på 
kontot efter bara 15 minuter. Betalningsanmärkningar är sällan något hinder och räntan sägs vara 0 
procent. 
Men istället för ränta tar långivaren ut en avgift, som räknad på effektiv ränta är hundratals procent 
högre än vid vanliga banklån.  
Exempelvis tar de flesta långivare ut en avgift på 250 kronor för ett lån på en tusenlapp. Hela skulden 
måste även återbetalas snabbt – inom 30 dagar – sedan skickas ärendet till inkasso. 
Den senaste tiden har media och politiker börjat uppmärksamma att allt fler svenskar som tagit 
korttidslån hamnat i skuldfällor. Om pengar saknas när det är dags att betala tillbaka löser många 
skulden genom att ta ett nytt snabblån, med nya höga avgifter att betala. Så startar en ond cirkel där 
nya lån tas för att finansiera de gamla – en situation som inte sällan leder till ökande skulder och 
anmälningar till kronofogden. 
 
Kampanj på ungdomscommity 
Problemet med korttidskrediter har nu blivit så stort att Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten i 
början av oktober gick ut i en gemensam kampanj för att upplysa om riskerna med dem.  
På ungdomscommunityt Playahead deltog representanter från de båda myndigheterna i en chatt där de 
besvarade medlemmarnas frågor. Det blev en lång session där de flesta av frågorna kretsade kring 
varför avgifterna är så höga och vad som händer om man hamnar i Kronofogdens register.  
Anna Jansson på Kronofogden är nöjd med kampanjen, men är samtidigt oroad. 
– Många verkar inte förstå att lånet ska betala tillbaks inom 30 dagar, sedan går det till inkasso eller 
kronofogden. De vet inte vad det innebär och vad det ställer till med. Att det kan hindra en att starta ett 
vuxenliv, skaffa abonnemang, ta vissa jobb och så vidare. 
Enligt Anna Jansson är det ett jätteproblem att långivarna inte hindrar de som redan har en eller flera 
betalningsanmärkningar att låna pengar via sms eller internet.  
Det har nämligen visat sig att omkring 60 procent av de ärenden som gäller snabblån som kommer till 
kronofogden rör människor som redan finns i myndighetens register. Varken hon eller hennes kollega på 
Konsumentverket, Margareta Lindberg, anser att låneformen bör förbjudas helt, men att den måste 
regleras hårdare för att undvika att skapa lånefällor.  
Idag finns det ingenting som hindrar företag att låna ut på detta sätt. 
– Jag förstår att de driver verksamheten eftersom det inte är olagligt. Men jag kan tycka att det är 
oskäligt höga avgifter. Och vi blev oroade när vi såg Kronofogdens nya siffror, att så många ungdomar i 
åldern 18-25 år hamnar i en skuldfälla, säger Margareta Lindberg. 
 
Nya regler kan dröja flera år 
Politikerna har dock börjat få upp ögonen inför det skuldproblem som snabblånen utgör, men säger sig 
sakna möjlighet att snabbt ingripa. Konsumentminister Nyamko Sabuni säger till Dina Pengar att det inte 
finns några ”lagmässiga verktyg” för att komma åt företagen idag, och att hon skulle ”ändra reglerna 
snabbt” om hon hade möjlighet.  
Men nu kan det i stället dröja flera år. 
I EU utarbetas också nya direktiv för en gemensam kreditlagstiftning, men den ligger minst två år fram i 
tiden. Och under den perioden kommer många fler att hamna i Kronofogdens register på grund av 
obetalda snabblån. I dagsläget finns det ingen bra statistik på exakt vad snabblånen främst används till 
för typ av konsumtion. Konsumentombudsmannen och Kronofogden håller på att sammanställa en 
undersökning som gjordes i samband med kampanjen på Playahead, men de vill inte säga något förrän 
den är klar.  
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”Drabbar ungdomar” 
Det finns dock indikationer på att snabblånen ofta går till att finansiera spelmissbruk.  
En som är rejält skeptisk till korttidskrediter är Inger Lundberg på Game Over, som är ett 
behandlingshem för spelberoende, baserat i Linköping. Hon säger att sms-lån har förekommit i så gott 
som alla fall som kommit in till behandlingshemmet sedan låneformen introducerades 2006. Och det är 
främst ungdomar som drabbas. 
– Det drabbar ungdomar som inte har råd att ta lån på banken. Det slår alldeles förfärligt mot dem, för 
skulderna blir höga, säger Inger Lundberg. 
Hur stora skulder har de som kommer till er? 
– De är överraskande höga. Den största skulden låg på 3-4 miljoner men det är inte ovanligt att de är 
skyldiga en miljon kronor. Det får inte vara så här lätt att låna. Man måste kontrollera kreditvärdigheten, 
för det är en riktig fälla. 
Vad anser du om de företag som lånar ut till ungdomar, varav många redan är skuldsatta och en del 
spelberoende? 
– De måste skärpa reglerna och ta ett större ansvar. Det är en mycket cynisk verksamhet de ägnar sig 
åt. 
 
Martin Halldin 

 
Källa:  
http://etc.se/artikel/15958/sms-lan-kan-saetta-unga-i-skuldfaella?print=1
2007-12-21, kl. 10.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minienkät om sms-lån. 

mailto:martin.halldin@etc.se
http://etc.se/artikel/15958/sms-lan-kan-saetta-unga-i-skuldfaella?print=1
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Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser programmet Sociologi och socialt 

utvecklingsarbete. Vi skriver nu vår C-uppsats och skulle vara mycket tacksamma om ni tog 

er tid att svara på nedanstående frågor.  

 

1. Känner du till sms-lån? Ja Nej 

 

2. Har du tagit sms-lån? Ja Nej 

 

3. Om ja, vad har du då använt dessa pengar till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Kan du tänka dig att ta ett sms-lån (alternativt; ta fler sms-lån)?    Ja              Nej 

 

5. Om ja, vad skulle du då använda dessa pengar till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Om nej, vad har fått dig att avstå från att ta sms-lån? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Känner du någon som har tagit sms-lån?    Ja          Nej 

 

8. Din ålder__________  

 

9. Ditt kön Kvinna      Man 

 

TACK FÖR ATT DU SVARAT PÅ DENNA ENKÄT! 

Bilaga.6.  
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Intervjuguide 
 
 
1) Hur gammal är du? 
 
2) Kan du berätta vad du vet om sms-lån? 
 
3) Känner du till reglerna kring sms-lån? 
 
4) Vet du vad som kan hända ifall man inte betalar tillbaka i tid? 
 
5) Tror du att det är många som tar sms-lån? 
 
6) Vilka tror du att det främst är som tar sms-lån? 
 
7) Vad tror du att dessa personer skall använda sms-lånet till? 
 
8) Har du tagit sms-lån eller har du på något annat sätt erfarenheter av sms-lån? 
 
9) Om du har några egna upplevelser av sms-lån; upplever du sms-lån som positivt eller som  
     negativt? 
     Varför? På vilket sätt? 
 
10) Känner du någon som tagit sms-lån? 
      I så fall; vilken var deras upplevelse av sms-lån? Varför? 
 
11) Tycker du att det är OK att ta sms-lån? 
      Om ja; hur tänker du då?  
      Om nej: kan du berätta hur du tänker då om vad det är som är mindre bra med sms-lån? 
 
12) Skulle du kunna tänka dig att ta sms-lån? 
      Om ja; i så fall till vad skulle du använda pengarna? 
 
13) Finns det något med sms-lån som du tycker är positivt? 
 
14) Finns det något du tycker är negativt med sms-lån? 
 
15) Vad tycker du om tillgängligheten av sms-lån? 
 
16) Har du några tankar kring förslag på förbättringar gällande sms-lån? 
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