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Abstract 
 
Titel: Räntefria lån – det rätta sättet att låna? 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare:  Sarah Larsson 
 Johanna Lindell 
 
Handledare: Sture Lifh 
 
Datum: 2009-01 
 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur räntefria lån fungerar och är det i 
längden det bästa sättet att låna pengar på. Ger en räntefri bankverksamhet ett mer rättvist 
samhälle? 
 
Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod då vi har haft 
en intervju och inga data som är mätbara. Vår intervjumetod var ostrukturerad då den 
intervjuade hade chans att styra hur intervjun artade sig och en öppen dialog fördes. En 
undersökning kan ha olika avsikter, vi använde oss av de beskrivande och förstårliga. Då 
syftet med examensarbetet gick ut på att beskriva en verksamhet och förstå hur förloppet och 
olika handlingar påverkar människorna. 
 
Resultat & Slutsats: Vi har i vår studie kommit fram till att räntefria lån fungerar ungefär 
som lån med ränta, kostnaden blir ungefär den samma. Det som skiljer lånealternativen åt är 
att räntefria lån bidrar till ett mer rättvist samhälle. Alltså räntefria lån och sparande har ett bra 
syfte men vi har kommit fram till att det i praktiken är svårt att genomföra och införa i dagens 
samhälle. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det är 
rent praktiskt genomförbart att införa ett räntefritt samhälle. Och undersöka om det finns 
andra alternativ än JAK Medlemsbank om man vill låna räntefritt och undersöka om de 
kanske till och med är bättre. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge mer förståelse hur räntefria lån går till och 
fungerar. Vad de totala kostnaderna blir och vad skillnaden är mot lån med ränta. Studien 
visar även att räntefria lån ger ett mer rättvist samhälle. 
 
Nyckelord: Räntefria lån, rättvist samhälle, ränta, lån, räntefritt sparande  
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Aim: The aim with this essay is to study how interest-free loans works and if it´s the best way 
to loan money. Gives an interest-free banking operations a more fair society? 
 
Method: In this essay we have used a qualitative method of research because we had one 
interview and no data who is measurable. Our interviewmethod was unstructured because the 
person who was interviewed got a chance to control the shape of the interview. We also had 
an open dialog under the interview. The research can have different purpose, we have used a 
describing and understanding purpose because the aim with this essay is the bescribe an 
activity and understanding who different acts affect people. 
 
Result & conclusions: In our essay we have found out the interest-free loans works 
approximately the same way as loans with interest, the cost is almost the same. The thing that 
is different is that interest-free loans contribute to a more fair society. Interest-free loans has a 
good aim but we have found out that it´s difficult to introduce in todays society. 
 
Suggestions for future research: Our suggestion for future research is to study if it´s 
possible to have an interest-free society. And to study if there is other alternative then JAK 
Medlemsbank if you want to take an interest-free loan and if they might be better. 
 
Contribution of the thesis: This essay gives an insight in how interest-free loans works. 
What the total cost is and what the difference is towards loans whit interest. The essay also 
shows that interest-free loans gives a more fair society. 
 
Keywords: Interest-free loans, fair society, interest, interest-free savings 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrund, problemformulering, syfte, 
avgränsningar, tidigare studier, definitioner samt disposition. Ändamålet med detta kapitel är 
att ge en djupare inblick om vad examensarbetet kommer att behandla. 
 

1.1 Bakgrund 

 
 Redan för tretusen år sedan i Babylonien startades världens första kreditinrättningar. Lånen 
var då oftast räntefria om lånet betalades tillbaka i tid. Men det fanns även affärsmän som 
bedrev låneverksamhet, skillnaden var att de tog ut en räntesats på 25 procent per år. Detta är 
troligen den första form av ränta som man känner till.1 
 
 I dagens samhälle finansierar bank- och finansvärlden sin verksamhet genom räntor. Alla 
som arbetar ska ha lön och verksamheten ska gå med vinst. Detta finansieras genom räntor 
och avgifter. Pengarna uppstår genom att räntesatsen är olika på lån och sparande. Låneränta 
är ca 4 % högre än sparräntan.2 
 
 Eftersom samhället idag är uppbyggt genom att vi betalar och får ränta medför detta att 
klyftorna i samhället bara ökar. Detta kan visas genom ett förenklat exempel: 
 
 Alma är en lågavlönad ensamstående mamma som bara har råd att köpa de nödvändigaste 
varorna och tjänsterna. Hon har inte råd att spara någonting och har på så sätt inga 
ränteintäkter. Hon betalar många dolda räntor som ligger inbakade i de varor och tjänster hon 
köper. Alla varor och tjänster har dolda räntor inbakade i priset på grund av att företagen som 
tillverkar dem har tagit lån någon gång i tiden.3 
 
 Douglas är en högavlönad person som även han betalar dolda räntor på de varor och tjänster 
han konsumerar. Men eftersom han har råd att spara pengar på banken får han även 
ränteintäkter. Vidare har banken som Douglas sparar i utlånat dessa pengar till företag som 
producerar de varor och tjänster som de bägge två konsumerar. För att banken ska kunna ge 
ränta till Douglas kräver de ränta från företagen som de lånat ut pengar till. Det betyder att 
både Douglas och Alma finansierar Douglas ränta genom konsumtionen av varorna och 
tjänsterna.4 
 
 Som kan ses av detta exempel betalar Alma genom den dolda räntan Douglas sparränta. 
Vilket ökar klyftorna i samhället då de som blir tvungna att betala mer ränta än vad de kan få, 
förser ett antal kapitalstarka personer med alltmer pengar.5 
  
 JAK Medlemsbank är en bankverksamhet i Sverige som inte bygger sin verksamhet på 
räntor och på så sätt inte ökar klyftorna i samhället. De anser att genom att personer både får 
låna och spara räntefritt hos dem medför detta till ett mer rättvist samhälle.6 

                                                 
1 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=288&template=.print.t 2008-11-04 
2 Hjort, G., 2008, Varför ränta?, s. 3 
3 Ibid. s. 20-21 
4 Ibid. s. 20-21 
5 Ibid. s. 20-21 
6 http://www.jak.se/ 2008-11-04 
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 Denna uppsats ska belysa dessa aspekter om hur räntan påverkar samhället och vad som 
egentligen är bäst, lån med eller utan ränta? Vi har i denna uppsats valt ett perspektiv ur 
konsumenternas synvinkel, vilket är de rätt sätt att låna för dem. Alltså om ränta är bra eller 
dåligt för konsumenterna. 
 
 Vi har valt att skriva om räntefria lån då vi anser att detta ämne är väldigt intressant. Att det 
finns en möjlighet att spara och låna pengar på ett alternativt sätt, som inte så många 
människor är medvetna om. 
 

1.2 Problemformulering 

 
 Att det är ränta på lån är något som kan kännas naturligt. Det är något vi människor har 
gjort i tusentals år.  Men hur skulle samhället fungera om så ej var fallet, om alla lån istället 
var räntefria? Det finns de som anser att detta är det rätta sättet att låna ut pengar på och att 
det även finns vissa religioner som ej tillåter ränta. I Sverige tar alla traditionella banker ut 
ränta på de lån som de ger, förutom JAK Medlemsbank som anser att en bankverksamhet som 
ej bygger på räntor gör samhället mer rättvist7. Men vad är egentligen JAK Medlemsbanks 
strategi och hur fungerar denna verksamhet? Detta är frågor som ska undersökas genom denna 
studie.  
 

1.3 Syfte 

 
 Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur räntefria lån fungerar och om det i 
längden är det bästa sättet att låna pengar på. Ger en räntefri bankverksamhet ett mer rättvist 
samhälle? 
 

1.4 Avgränsning 

 
 Vi har valt att avgränsa oss till banklån. Med det menar vi att vi inte kommer att behandla 
lån som kan tas hos exempelvis elektronikaffärer eller möbelaffärer. Då vi fick kännedom om  
JAK Medlemsbank bestämde vi oss för att granska deras verksamhet samt att även göra en 
jämförelse mellan Medlemsbanken och en traditionell bank. Vi kommer endast att granska 
JAK Medlemsbanks räntefria alternativ, det vill säga vi kommer inte att undersöka andra 
bankers alternativa lösningar på räntefria lån. Vidare kommer vi inte att undersöka räntefria 
lån som kan tas av arbetsgivare.  
 

1.5 Tidigare studier 

 
 Det finns inte många tidigare examensarbeten inom detta specifika område, vilket var en av 
anledningarna till att vi blev intresserade av detta ämne. Vi har dock hittat ett arbete som 
belyser ränta ur ett räntekritiskt perspektiv, men det är det enda examensarbete som vi har 
funnit. Inom litteraturområdet finns det desto mer, vi har hittat en hel del böcker som vi 
använt i vår litteraturstudie. 
 
                                                 
7 http://www.jak.se/ 2008-11-03 
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1.6 Definitioner 

 
 Här nedan redogör vi för ett antal definitioner som vi kommer använda under uppsatsens 
gång. 
 
 Effektiv ränta - Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån8. I detta belopp ingår 
alla kostnader som uppkommer vid ett lån, t.ex. uppläggningskostnader, aviavgifter, 
lånekostnader mm. För att kunna jämföra olika lån mellan olika banker måste 
kreditinstitutionerna räkna fram den effektiva räntan. I Konsumentkreditlagen 2 § beskrivs 
hur den effektiva räntan räknas fram. Först räknas kreditkostnaden fram vad den blir, vilket 
består av alla slags räntor och kostnader som uppkommer vid lånet. Den effektiva räntan 
anges sedan som en årlig procent beräknat på kreditkostnaden.  
 
 Ockerränta - När räntan är för hög kallas den ockerränta och detta är straffbart i Sverige. 
Idag finns ockerräntan definierad i brottsbalken kap. 9 § 5. Högsta domstolen har slagit fast 
att om räntesatsen överstiger 100 % klassificeras det som ocker. Under 1700-talet i Sverige 
förbjöds räntesatser över 6 %.9 
 

                                                 
8 http://www.ne.se/artikel/1555657/1555657, 2008-11-11 
9 Hjort, G., 2008, Varför ränta?, s. 9-10 
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1.7 Disposition 

 
 Denna uppsats kommer att bestå av sex kapitel där vi inför varje kapitel kommer att 
beskriva kapitlets innehåll. 
 
 För att tydliggöra vår disposition, vill vi med denna figur 1:1 illustrera examensarbetets 
struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1:1: Disposition över examensarbetets struktur. 

 
Kap 1: Här presenterar vi bland annat vår bakgrund, problemformulering och syfte med detta 
examensarbete. Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i vad uppsatsen kommer att 
behandla. 
 
Kap 2: I kapitel två redogör vi för vilka metoder vi använt oss av under arbetets gång. 
 
Kap 3: I Litteraturstudien presenterat vi de fakta vi fått fram från litteraturen och andra källor. 
Syftet är att ge en djupare inblick och förståelse i ämnet. 
 
Kap 4: I detta kapitel redogör vi för den intervju vi genomfört och presenterar här även en 
underökning vi genomfört om vad kostnaden är för olika lånealternativ.  
 
Kap 5: I kapitel fem analyserar vi det som vi kommit fram till i litteraturstudien och empirin. 
Vi binder ihop hela arbetet till en helhet för att komma fram till en slutsats så småningom. 
 
Kap 6: Här i slutsatsen redogör vi för det resultat vi kommit fram till och diskuterat i 
analysen. Här kommenterar vi även ämnet med egna reflektioner, vi diskuterar med våra egna 
synpunkter. Vi ger även här rekommendationer på fortsatt forskning inom området räntefria 
lån. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metod vi har valt att använda oss av. 
Metoden kan ses som ett recept vid matlagningen, alltså en beskrivning om hur vi har gått 
tillväga med vår studie.  
 

2.1 Datainsamling 

 
 Arbetet inleddes med att vi sökte på litteratur på Högskolan i Gävles bibliotek. Där använde 
vi sökfunktionen ”HIGGINS”. De sökord vi använde oss av var bland annat: ränta, räntefria 
lån, lån och effektivränta. Det var här vi la tyngdpunkten på vårt arbete. Vi försökte att 
använda oss av källor som vi ansåg vara trovärdiga. Alltså försökte vi undvika Internetkällor, 
med undantag från de som vi ansåg var relevanta.   
 

2.2 Val av metod 

 
 Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, vilket innebär att vi 
kommer ”lägga tonvikten på hur det insamlade materialet bearbetas, och hur vi tolkar och 
presenterar våra fakta”10. Utgångspunkten för den kvalitativa metoden är att varje fenomen 
består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta 
eller väga det11. 
 
 Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod till vårt examensarbete är för att det vi 
studerar ej kommer att göras mätbart och vi kommer inte att presentera våra resultat 
numeriskt. Vi kommer istället att vara en del av undersökningen och påverka den personligen. 
Vi vill skapa en helhetsbeskrivning över vilka fördelar och nackdelar som räntefria lån för 
med sig i detta specifika fall. Detta för att syftet lämpar sig till den kvalitativa undersökningen 
utmärkt.12 
 
 En undersöknings avsikt kan delas upp på olika sätt, där avsikten kan vara att13 

- Beskriva; Beskriva en organisation och hur denna organisation ser ut. En god 
beskrivning över organisationen är oftast en nödvändig grund för att kunna förklara, 
förstå, förutsäga eller besluta. 

- Förklara; Analyserar orsaker och samband. Med detta menas att med hjälp av en enda 
modell inte kan genomföra en förklaring som kan kallas fullständig. 

- Besluta; Föreslår nya lösningar. 
- Utvärdera; Utvärderar efter angivna kriterier och mål. 
- Förstå; Försöker förstå tillstånd, händelser, förlopp, handlingar etc. Detta är oftast 

svårt att precisera.14  
 Vi har valt att lägga tyngdpunkten på den beskrivande delen samt den förståeliga delen i 
vårt arbete. Detta eftersom vi kommer att beskriva en ekonomisk förening och dess 
verksamhet samt att vi ska försöka förstå förloppet och handlingarna i deras verksamhet. 

                                                 
10 Andersen, H., 1994 Vetenskapsteori och metodlära, s.70-71 
11 Ibid. s.70-71 
12 Ibid. s.70-71 
13 Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., 2006, Att utreda forska och rapportera, s. 42-44 
14 Ibid. s. 42-44 
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 Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, primärdata och sekundärdata. Vi har valt att 
använda oss av båda två. Primärdata är originalhandlingar som protokoll, officiell statistik och 
riksstadstryck. Medan sekundärdata är andra vetenskapliga verk, då speciellt 
doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter.15 I vår litteraturstudie har vi 
använt oss av sekundärdata då vi har sökt information i litteraturen. I empirin har vi använt 
oss av primärdata då vi har gjort en intervju med en person som är insatt i ämnesvalet.  
 

2.3 Intervjumetod  

 
 Vi valde att använda oss av en relativt ostrukturerad intervjumetod, då den intervjuade får 
en chans att påverka hur intervjun artar sig. Vi valde även att skicka frågorna någon dag innan 
intervjun skulle äga rum, detta för att den intervjuade skulle vara bra förberedd samt ha bra 
och utförligare svar. När vi sedan hade skrivit klart empirin skickade vi den till den 
intervjuade personen. Detta för att han i efterhand skulle få chansen att rätta till eventuella 
oklarheter, men även för att få chansen att se om det vi hade skrivit överrensstämde med det 
han sagt. 
 
 Vi valde att endast intervjua en person, Per-Olof Erickson, på JAK medlemsbank. Detta 
eftersom han var kontaktperson över Gästrikland för JAK medlemsbank.  
 
 Innan intervjun ägde rum valde vi att göra klar litteraturstudien. Detta för att få så pass 
mycket kött på benen som möjligt, innan det var dags för intervju.   
 
 Innan intervjutillfället ägde rum författade vi ner frågor vi ansåg vara relevanta. Samt att när 
vi kände oss tillfredställda med frågorna testade vi dem på ett par personer som ej var insatta i 
ämnet. Detta för att vi skulle försäkra oss om att den intervjuade uppfattat frågorna rätt och att 
inga missförstånd skulle uppstå, se intervjufrågorna i Bilaga 1. Vi har valt att sammanfatta 
intervjun till en flytande text i det fjärde kapitlet Empiri, detta för att texten ska bli mer 
läsvänlig. 
 

2.5 Källkritik 

 
 När ett vetenskapligt arbete skrivs är det viktigt med tillförlitligheten i källorna. Det är 
viktigt att materialet har en saklighetssynpunkt och en objektivitetssynpunkt. Alltså det är 
viktigt att källan är en primärkälla eller åtminstone en trovärdig sekundärkälla och att den är 
objektiv.16 I vårt arbete har vi använt oss av litteratur som vi anser har en bra tillförlitlighet. 
Det som dock kan nämnas är att litteraturen ibland inte har varit så objektiv som vi önskat. I 
de böcker som handlar om ränta ur ett räntekritiskt perspektiv, har författarna ibland vinklat 
materialet ur deras synvinkel, att ränta är något negativt. 
 
 Eftersom vi endast valde att ha en intervju, då med en ideellt aktiv inom  
JAK Medlemsbank, kan arbetet lätt anses bli färgat efter deras bankideologi. Vi har försökt att 
inte bli påverkade av detta, då Erickson har pratat utifrån medlemsbankens perspektiv. I och 
med detta har vi försökt att hålla oss opartiska. 

                                                 
15 Ejvegård, R., 2003, Vetenskaplig metod, s.18 
16 Ibid. s. 17-19 
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3. Litteraturstudie 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår litteraturstudie, som bland annat omfattar vad 
ränta är och vad den har för påverkningar på samhället.  Vi kommer även att redogöra för en 
räntefri bankverksamhet samt en jämförelse mellan denna bank och en traditionell bank. 
 

3.1 Vad är ränta? 

 
 Om ordet ränta slås upp i en svensk ordbok står det: inkomst (el. vinst) av kapital, utdelning; 
låneavgift17. I denna uppsats ska vi koncentrera oss på ränta på lån alltså låneavgiften, men vi 
kommer även att diskutera sparräntan i vissa sammanhang. Men hur många är det egentligen 
som känner till vad ränta är? Göteborgs-Posten har publicerat en undersökning som Danske 
Bank gjort, där frågan vad är ränta? ställdes till ungdomar och föräldrar. De alternativ dem 
fick var:  
 
1. Bankens avgift/kostnad för att lägga upp ett lån.  
2. Priset för att låna pengar 
3. En statlig skatt på lån 
4. Inget av alternativen/vet inte  
 
 Resultatet av undersökningen visade att 41 % av svenska ungdomar visste att alternativ 2 
var rätt svar och av föräldrarna var det 78 % som visste att ränta är ett pris för att låna 
pengar18. Det är alltså rätt många i Sverige som inte vet vad ränta är, även bland vuxna 
människor. 
 
 I läroböcker i redovisningsekonomi nämns ofta ordet räntabilitet, vilket är företagets 
förmåga att ge avkastning på investerat kapital19. Ordet ränta beskrivs nästan inte alls och vad 
de har för betydelse. I läroboken ”Vår ekonomi” beskrivs räntan som priset spararna kräver 
för att låna ut sina pengar. Anledningen till att spararna kräver ett pris för att låna ut sina 
pengar är att de avstår från att investera i mer lönsamma engagemang samt att det är en risk 
att låna ut sina pengar.20 
 
 För att få en djupare förståelse vad ränta är kommer vi att beskriva mer ingående hur ränta 
påverkar vårt samhälle. Vad är det som är positivt respektive negativt med ränta? Vi börjar 
med att förklara räntans ursprung. 

                                                 
17 Oreström, B., 1995, Svenska ordboken, s. 384 
18 http://www.gp.se/content/1/c6/39/98/24/0206ungaekonomitors.pdf 2008-11-09 
19 Thomasson, J., Arvidson, P., Lindqvist, H., Larson, O., Rohlin, L., 2006, Den nya affärsredovisningen, s. 352 
20 Hjort, G., 2008, Varför ränta?, s. 7 
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3.1.1 Räntans ursprung 
 
 Detta är en fråga som människor haft delade meningar om, när var det egentligen första 
gången man stötte på ränta? Vi har därför nedan valt att presentera några exempel på när ränta 
har förekommit. Detta för att visa att ränta är något som har funnits en längre tid. 
 
 Den första formen av kreditinrättningar startade i Babylonien och forna Egypten för över  
tre tusen år sedan, detta redan innan det fanns riktiga pengar. Det var oftast säd, men även 
andra former av grödor och boskap som deponerades, och på dessa insättningar tillhandahölls 
ett kvitto. Kilskriftstavlor som motsvarar dagens form av skuldförbindelser och checkar 
användes. I staden Sippar var det prästerna och prästinnorna som hade hand om bankkontona 
och lånen, och dessa var oftast räntefria. Om inte skulden betalades tillbaka i tid, var man 
tvungen att betala ränta. Under denna tid fanns det även affärsmän som bedrev 
låneverksamhet och de tog ut en ränta på omkring 25 procent per år.21 
 
 På Nya Hebriderna i Stilla Havet räknades förut förmögenhet genom galtar med krökta 
betar. Ett exempel på hur ränta beräknades var att om man lånade en gris blev räntan lika 
mycket som dess betar skulle ha vuxit ut under lånetiden.22 
 
 Stockholms Banco var en bank i Sverige som startades 1656. Den bestod av två 
avdelningar, en växel- eller girobank och en lånebank. I växelbanken kunde räntelösa 
insättningar göras mot en avgift. I lånebanken lånades pengar mot ränta. Alltså kunde 
kunderna i Stockholm Banco spara pengar utan ränta och låna pengar mot ränta.23 
 
 Kort efter första världskriget publicerade Silvio Gesell i dagstidningen Zeitung am Mittag 
ett varnande brev om vad som skulle inträffa om penningsystemet baserades på räntan24: 
 

”Trots alla människors heliga löften att bannlysa krig en gång för alla, trots 
ropen från miljoner människor: ’Aldrig mera krig!’, trots alla förhoppningar om 
en bättre framtid, måste jag säga detta: Om det nuvarande penningsystemet, 
baserat på ränta och ränta på ränta, fortsätter att verka, vågar jag förutsäga att 
det kommer att ta mindre än 25 år innan vi har ett nytt och ännu värre krig. Jag 
kan tydligt förutse den kommande utvecklingen. Den nuvarande nivån på de 
teknologiska framstegen kommer snabbt att resultera i en rekordprestation av 
industrin. Kapitaluppbyggnaden blir snabb, trots de oerhörda förlusterna under 
kriget, och genom kapitalöverskottet kommer ränta att sänkas. Pengarna samlas 
då på kistbotten. De ekonomiska aktiviteterna kommer att minska och ett ökat 
antal arbetslösa kommer att ströva omkring på gatorna… bland de missnöjda 
massorna kommer vilda revolutionära idéer att gro och den giftiga plantan 
’Supernationalism’ kommer att växa. Inget land kommer att förstå det andra, 
slutet kan bara bli krig igen.” 

 
 När vi nu har facit i handen vet vi att det inte riktigt blev så att pengarna växte på kistbotten. 
Men vi vet att ett nytt världskrig bröt ut. Som kan ses av detta brev av Gesell, från 1918, var 
det människor redan då som ansåg att räntan förstör vårt samhälle. 

                                                 
21 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=288&template=.print.t 2008-11-04 
22 Ibid. 2008-11-04 
23 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=62 2008-11-04 
24 Kennedy, M., 1989, Ekonomi utan ränta och inflation, s. 73-75 
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3.1.2 Ränta och inflation 
 
 I en förenklad modell bestäms prisnivån av mängden pengar i samhället. Om man dessutom 
antar att det endast finns sedlar och mynt som betalningsmedel kan det sägas att 
centralbanken styr inflationen, detta på grund av att de har monopol på utgivningen. Om 
mängden sedlar och mynt ökar, stiger även prisnivån och tvärt om. Om dessutom modellen 
utvidgas med en obligationsmarknad finns det alltid ett alternativ till sedelinnehavet, vilket är 
en placering i obligationer. Den nominella räntan kommer då vara en alternativkostnad till ett 
sedelinnehav. Då kan centralbanken styra mängden pengar och därmed prisnivån genom att 
bestämma räntan.25 
 
 Dagens samhälle är lite mer komplicerat än detta förenklade exempel, där räntan är 
alternativkostnaden för pengarna och därmed den enda effekten på inflationen. 
Penningmängden fungerar nu mera som en inflations indikator. Idag påverkar centralbankerna 
penningpolitiken med hjälp av dagslåneräntan. Dagslåneräntan är den ränta vilken bankerna 
kan låna till och från centralbankerna över natten för att kunna placera respektive låna sitt 
under- eller överskott i verksamheten. Eftersom dagslåneräntan är bankernas alternativa 
kostnad respektive avkastning för finansiering och placering påverkar den hela ekonomin med 
räntebildningen. Då dagslåneräntan är den ränta bankerna måste betala till centralbanken 
kommer den direkt påverka den utlåningsränta som allmänheten får hos bankerna. Ju högre 
dagslåneräntan är, desto högre ränta måste allmänheten betala till bankerna.26 Eftersom en 
stabil stegring vill uppnås av den allmänna prisnivån, det vill säga inflationen, påverkar 
centralbankerna inflationen genom att höja räntan vid högkonjunktur. Detta på grund av att 
högkonjunkturen kännetecknas av hög tillväxt i konsumtionen och då vill många låna pengar. 
För att då stabilisera inflationstakten på en stabil nivå höjs räntan, vilket medför att färre vill 
och har råd att ta ett lån. Det motsatta gäller när det är lågkonjunktur, då sänks räntan så att 
fler vill ta lån och på så sätt öka den ekonomiska aktiviteten. Konsumtionen ökar och 
inflationen går åter upp.27 
 
 Verkligheten är dock mer komplicerad. Inflationen beror inte bara på förändringar av 
räntenivån. Detta är något Riksbanken också inser och därför styr de den ekonomiska 
aktiviteten på marknaden genom bland annat uttalanden i media. Inflationsbekämpningen 
påverkas alltså inte bara genom räntan utan även psykologiskt.28

                                                 
25 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv01_1_artikel2.pdf, 2008-11-10 
26 Ibid. 2008-11-10 
27 http://www.swedbank.se/sst/inf/spara-och-placera/0,,152320,00.html, 2008-11-20 
28 Hjort, G., 2008, Varför ränta?, s. 32 
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3.2 Fördelar med ränta 

 
 Genom att vi har ränta driver den fram en ekonomisk tillväxt genom utvecklingen av nya 
eller ändrade produkter och tjänster.29 Fördelar med ränta är att man i slutändan får mer 
pengar än vad från en början sparades i banken. Den som sparar mer i banken kommer även 
att få mer i slutändan. Ränta fås efter den andel som sparas. När begreppet ”ränta på ränta” 
används, sparas pengarna i en traditionell bank som man får betalt för, i form av ränta. Om 
man då låter banken lägga denna ränta till det sparade kapitalet, kommer ännu en ränta att fås. 
Denna nya ränta kommer då att benämnas ränta på ränta. I och med ränta på ränta systemet 
fås mer pengar i slutändan av sparandet.30 
 
 Ett argument till att ränta borde användas är att människan inte är intresserad av att låna ut 
sina pengar om det inte fås något för det. Om inte något fås för det, kommer man inte att låna 
ut några pengar. Istället kommer pengarna läggas ”under madrassen”. Detta kommer att 
resultera i att samhället blir drabbat, att pengarna inte kommer att göra någon nytta i samhället 
som de egentligen borde göra.31 Människan menar att i och med att pengar lånas ut, borde 
någonting fås för den risk man utsätts för. Om man lånar ut sina pengar till någon, kan man 
inte med säkerhet veta att dessa fås tillbaka. Detta leder till att någon typ av säkerhet kommer 
att krävas. Denna säkerhet kallas ränta. Att ränta fås på utlånat kapital, fås i gengälld en typ av 
säkerhet. En tjänst görs då man lånar ut av sitt egna kapital, och detta menas då att man borde 
få betalt för det som lånas ut.32  
 
 Om inte människan får ränta på sina sparade pengar, kommer hon inte att bry sig om att 
spara dem. Istället kommer människan att välja att konsumera pengarna direkt, vilket kommer 
leda till miljöförstöring då konsumtion leder till miljöförstöring. Om människan inte sparar 
sina pengar kommer Sverige att stanna. Detta eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt 
med investeringar. Tack vare räntan, ser vi till att pengarna hamnar där de gör bäst nytta. Om 
inte räntan skulle existera, skulle det inte finnas någon drivkraft för samhället.33  
 
 Ett annat argument som talar för att ränta borde användas är just att man vill kunna flytta 
och betala med sina pengar på ett smidigt sätt. Om då har pengarna ligger ”under madrassen” 
går det inte lika smidigt. Förr i tiden kanske det hade varit en valmöjlighet, men i dagens 
samhälle skulle detta inte fungera. När det talas om att man ska kunna flytta på sina pengar 
menar vi att man kanske placerar de i fonder eller aktier etc. Det kan även vara som så att man 
inte vill gå runt med en massa kontanter på sig, utan att man istället vill ha sina pengar på ett 
kort. Om det är så måste bankens tjänster användas, och då kan inte pengar läggas ”under 
madrassen”. En annan sak kan även vara att man vill ha sina pengar i säkert förvar. Att då 
sätta in pengarna på ett konto i banken, kallar i alla fall vi för att ha sina pengar i ett säkert 
förvar.34 
 
 
 
 

                                                 
29 Hjort, G,. 2008, Varför ränta?, s. 8 
30 http://www.kapitalnet.se 2008-11-20 
31 Hjort, G,. 2008, Varför ränta?, s. 11 
32 Ibid. s. 14-15 
33 Ibid. s. 12-13 
34 Ibid. s. 11 
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3.3 Nackdelar med ränta 

 
 Den ekonomiska tillväxten som räntan driver fram är högre än nödvändigt. Den ska täcka 
både det reala behovet men också det konstgjorda behovet som räntan medför.35 
 
 Ett exempel som visar hur räntan kan ställa till det är U-ländernas växande skulder.  
U-länderna har tagit ett lån från något I-land med ränta. Sedan räcker inte U-landets 
exportinkomster för att betala tillbaka lånen, vilket medför att räntan och lånen bara stiger. På 
senare år har dock Världsbanken hjälpt till och skrivit av en del skulder för att hjälpa till att 
bekämpa fattigdomen.36 
 
 Man kanske tror att om man inte vill betala ränta är det bara att inte ta ett lån som inkluderar 
ränta. Men så är inte fallet, i nästan alla varor och tjänster vi köper innehåller priset en del 
ränta. Företagen som producerar dessa har i sin tur troligen tagit lån och dessa måste de 
finansiera på något sätt och de gör det genom att höja priset på varan eller tjänsten. Så om vi 
kunde sluta med räntan och istället ha någon annan mekanism som höll pengarna i rörelse 
skulle de flesta bli rikare och vi skulle inte behöva arbeta lika mycket.37 
 
 Som vi beskriver i exemplet i avsnitt 1.1 är det en del människor i vårt samhälle som tjänar 
på att alla betalar den så kallade dolda räntan som finns inbakat i priserna på varor och 
tjänster. Dessa människor blir bara mer kapitalstarka och den andra delen blir bara fattigare. 
 

3.3.1 Persikolandet 
 
 Persikolandet är en berättelse som vill visa på att ränta är en konstruktion som bara gynnar 
ett fåtal personer på andras bekostnad. Den vill också visa på att det är möjligt att gå en annan 
väg om så önskas.38 
 
 Persikolandet är ett samhälle långt tillbaka i tiden där byborna byter och säljer varor och 
tjänster med varandra. Namnet Persikolandet kommer från att de odlar mycket goda persikor 
som de handlar med och byter varor med från grannbyarna. Grannbefolkningen får persikor 
och de får till exempel järnvaror. Allt är mycket fridfullt tills en dag då en främling kommer 
till byn och berättar att han är en bankman som kommer med ett mycket fiffigt 
betalningsmedel som kallas pengar. Byborna är först mycket skeptiska men efter ett tag går de 
med på att använda pengarna. Alla familjer får 10 pengar som de ska använda när de handlar 
och säljer av varandra. Bankmannen berättar att när han kommer tillbaka om ett år för att se 
hur det har gått vill han ha 11 pengar av varje familj. Den extra pengen ska han ha som 
betalning för att han gett dem detta fiffiga betalningsmedel. Året går och byborna använder 
pengarna. Men när nu bankmannen kommer tillbaka är förvirringen stor, byborna inser att de 
inte har pengar så det räcker, de har bara 10 pengar per familj, alla saknar den elfte pengen 
som bankmannen kallar ränta. Bankmannen säger att detta kan vi lösa genom att de kan låna 
nya pengar för att betala den elfte pengen, räntan, som saknas. Byborna inser nu att de aldrig 
kommer bli skuldfria om de inte pantsätter något av deras ägodelar eller arbetar ihop pengar 

                                                 
35 Hjort, G,. 2008, Varför ränta?, s. 8 
36 Ibid. s. 8-9 
37 Kennedy, M., 1989, Ekonomi utan ränta och inflation, s. 17 
38 Hjort, G,. 2008, Varför ränta?, s. 33-36 
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så de kan betala av räntan. Några starka män blir frustrerade och jagar ut mannen ur byn och 
samhället går tillbaka till den lättare bytesekonomin som de alltid haft.39 
 
 Efter en tid börjar en del smarta familjefäder inse att detta betalningsmedel är något man 
kan skaffa sig en gratis inkomst på. De lyckas till och med att övertala byborna att gå med på 
detta. Männen startar upp en bank där alla byborna kan ta lån för att kunna köpa lyxiga varor 
och tjänster. En del i byn faller för denna frestelse och tar lån mot ränta. Och de flesta klarar 
även av att betala av lånen, men en del tvingas att pantsätta sina ägodelar för att klara av den 
växande räntebördan.40 
 
 Nu är det några kvinnor i byn som inser att de inte kan leva på detta sätt med männens 
bankverksamhet. De börjar istället i hemlighet samla in en mindre summa pengar i en 
gemensampott. När sedan denna pott är tillräckligt stor får en av kvinnorna ta ett lån för att 
kunna till exempel köpa utsäde på en krydda som hon vet att grannbefolkningen tycker om. 
När sedan årets skörd är över kan hon sälja kryddan och gå med vinst och på så sätt kunna 
betala tillbaka lånet hon tagit, utan ränta. Efter några år börjar även kvinnorna betala tillbaka 
sina lån på den räntekrävande banken och sköter nu sina affärer genom den räntefria 
bankverksamhet de startat. Denna verksamhet bygger på förtroende, samarbete och solidariskt 
risktagande. Inga panter behövs eftersom människor litar på varandra och vet att alla ställer 
upp. Administrationen sköts ideellt och ses som ett hedersuppdrag plus att man även får 
ersättning i form av gåvor.41 
 
 Med denna berättelse vill vi visa att det går att driva en bankverksamhet på olika sätt. 
Antigen genom räntebärande instrument som i dagens samhälle är vanliga banker som 
Handelsbanken, Nordea, Swedbank etc. Eller genom en verksamhet som inte bygger på ränta. 
I Sverige finns JAK Medlemsbank som är en sådan bankverksamhet. 
 

                                                 
39 Hjort, G,. 2008, Varför ränta?, s. 33-36 
40 Ibid. s. 33-36 
41 Ibid. s. 33-36 
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3.4 JAK Medlemsbank 

 
 JAK Medlemsbank är en bank som inte är uppbyggd på samma sätt som en traditionell 
bank. Den är uppbyggd som en ekonomisk förening, där bankverksamheten inte bygger på 
räntor. JAK Medlemsbank fungerar mer som ett samarbete medlemmarna emellan, där det är 
de som äger banken. Deras samarbete öppnar möjligheter för sig själva att hjälpa varandra. 
Hos JAK Medlemsbank sparas och lånas pengar utan ränta. Det enda som betalas är en 
administrationsavgift och en medlemsavgift.42 
 

3.4.1 Historia 
 
 År 1965 grundades föreningen Jord Arbete Kapital, JAK. Föreningen hämtade sina idéer 
från en liknande rörelse i Danmark, där deras syfte var att göra människor medvetna om 
räntans skadeverkningar på samhället och att underlätta ekonomiskt samarbete för 
genomförandet av en räntefri finansiering. I och med detta utvecklade föreningen en 
sparlåneverksamhet som senare skulle kallas JAK:s fördelningssystem. År 1970 kunde 
Medlemsbanken lämna ut sitt första lån.43  
 
 Det var inte förrän på 1990-talet som allmänhetens intresse för JAK ökade. Det var då 
finanskrisen bröt ut. Under bara några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen, och ett 
beslut om att omorganisera verksamheten till en ekonomisk förening togs. I december 1997 
godkände även regeringen föreningens ansökan om att övergå till en medlemsbank.44 
 

3.4.2 JAK Medlemsbanks syn på ekonomi 
 
 JAK Medlemsbank är uppbyggd av ett stort antal lokalavdelningar, där det är medlemmarna 
som samarbetar för att få sin bank att utvecklas.45  
 
 Enligt Medlemsbanken ska ingen tjäna pengar på passivt ägande, utan man ska arbeta flitigt 
för att göra sig förtjänt av pengarna man tar åt sig av. Detta medför att rättvisa skapas på den 
ekonomiska sidan i samhället. De rika får inte mer pengar och de fattigare får inte mindre, alla 
får lika mycket. Med det menas att den som lånar pengar inte behöver betala ränta, för då får 
någon annan ta del av den räntan och får då en intäkt som man inte har gjort sig förtjänt av.46 
 
 Man kan ju fråga sig hur en sådan bank som JAK Medlemsbank klarar av att gå runt. Även 
en bank som en medlemsbank, har även den utgifter. Då ett lån tas hos JAK Medlemsbank 
betalas som sagt ingen ränta, men en låneavgift betalas som ska täcka bankens kostnader för 
kreditrisk, administration, information och utveckling. För att kunna låna pengar i banken, 
måste man även spara där, och detta sker då också utan ränta. Med detta menas att om man 
inte sparar några pengar, kommer det även inte att finnas några pengar att låna.47 

                                                 
42 http://www.jak.se/ 2008-11-03  
43 Ibid. 2008-11-03  
44 Ibid. 2008-11-03 
45 Ibid. 2008-11-05 
46 Ibid. 2008-11-05  
47 Ibid. 2008-11-05 
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 JAK Medlemsbank jobbar som sagt mot ett mer rättvist samhälle. Att de inte är beredda att 
låna ut pengar till någon som inte är villig att själv låna ut sina pengar, för det är precis det 
som sker vid ett låntagande. Den som sparar i banken har tillgång till sina sparpengar hela 
tiden, samtidigt som ett lån kan göras av någon annan i banken.48 
 
 JAK menar vidare att det finns tre ekonomiska sektorer där JAK Medlemsbank efterlever en 
utav dessa tre. De tre sektorerna är indelade i den offentliga, den kommersiella samt den 
tredje sektorn som ibland även kallas för social ekonomi eller kooperation.49 
  
 Den offentliga sektorn är den som finansieras genom skatter och som syftar till att skapa 
allmännytta. Grundtanken säger att alla bidrar utifrån sina villkor och att alla i och med det får 
samma rättigheter. Den kommersiella sektorn har som mål att ge vinst. Den tredje sektorn har 
som mål att skapa nytta för medlemmar. Här arbetas det demokratiskt, med det menas att alla 
medlemmar har en röst var, samt att alla har möjligheten att delta. Medlemsbanken resonerar 
som följande, att om man förbrukar kapital, kommer alltid någon att förlora på det. Med det 
menas att de anser att man ska skapa avkastning utan att förbruka den. Tanken grundas på 
tankesättet som bönderna har haft genom alla tider. ”Du skall lämna din åker efter dig i minst 
lika gott skick som den var då du övertog den.” JAK menar att med hjälp av medlemmarnas 
sparlånesystem så kan de planera sin ekonomi och till slut bli av med sina skulder. 
Medlemsbanken är på så sätt ett långsiktigt skapande av riktiga värden.50 
 

3.5 En jämförelse mellan JAK Medlemsbank och en traditionell bank 

 
 Som tidigare nämnts tar JAK Medlemsbank inte ut någon ränta på utlåning, samt att de även 
inte ger någon ränta vid inlåning i Medlemsbanken. Men att låna i banken är inte gratis, för då 
skulle inte banken kunna gå runt. Om ett lån tas i Medlemsbanken, måste man betala en 
låneavgift. Denna låneavgift är till för att täcka JAK Medlemsbanks kostnader som de har på 
sparlåneverksamheten. En traditionell bank tar däremot inte ut någon låneavgift, de tar istället 
ut en ränta. En jämförelse kan göras mellan dessa ”kostnader” som blir för kunden. 
JAK Medlemsbanks låneavgift är i princip samma sak som bankens ränta.  
En traditionell bank tar inte ut några låneavgifter, där tas istället ut en ränta. Jämförelsen kan 
göras att låneavgiften och räntan är i princip samma sak.51 
 
 I både en traditionell bank och i Medlemsbanken betalas en avgift för att täcka de kostnader 
banken har. Dessa kostnader består då av ränta och låneavgifter. Vad sen de olika kostnaderna 
för de olika bankerna innehåller skiljer sig lite från en traditionell bank till  
JAK Medlemsbank. I en traditionell bank består kostnaderna av administrationsavgifter, vinst 
till ägarna, kreditförluster samt ränta till inlånarna. I JAK Medlemsbank består kostnaderna av 
administrationskostnader, kostnaderna av överskott för att garantera långsiktighet och 
kreditförluster.52 
 
 I Medlemsbanken betalas det inte ut någon vinst till ägarna. Detta eftersom det är 
medlemmarna som äger banken. Medlemmarna vill hellre ha så låg låneavgift som möjligt, 
istället för att ta åt sig av någon vinst. Om de tar åt sig av någon form av vinst, kommer de 
administrativa kostnaderna att bli större, och då kommer låneavgiften även den att bli större. 

                                                 
48 http://www.jak.se/ 2008-11-05 
49 Ibid. 2008-11-05 
50 Ibid. 2008-11-05 
51 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 15 
52 Ibid. Kap 15 
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Någon ränta till dem som sparar betalas heller inte ut, detta eftersom det skulle strida mot 
JAK Medlemsbanks grundidé. ”Att det är fel att tjäna pengar på pengar, och det blir precis det 
man gör om man tar åt sig av ränta. Att leva på sitt arbete är rätt, men att leva på ränta är fel. 
Den som lever på räntor låter andra arbeta åt sig och lever alltså på andras bekostnad.”53 
 

3.5.1 En traditionell banks intäkter och kostnader 
 
 De största intäkterna får banken från låntagarna via de räntor den sätter på det lånade 
kapitalet, och de största kostnaderna är räntorna till spararna. Men man får inte glömma bort 
att det även finns andra kostnader, då som löner som måste betalas ut, förluster, skatter etc.54 
 
 Figuren 3:1 illustrerar hur omloppet av intäkter och kostnader kan se ut i en traditionell 
bank. Som kan ses är den största delen ränta, både som intäkt och kostnad. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1: Flödesschema för Traditionell bank 
Källa: JAK Medlemsbank, 2005, ”JAK-boken”, kap 15 

                                                 
53 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 15 
54 Ibid. Kap 15 
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3.5.2 JAK Medlemsbanks intäkter och kostnader 
 
 De största intäkterna JAK Medlemsbank får är från låntagarna då de betalar låneavgifter för 
lånen. Därefter kommer även medlemsavgifter och ränteintäkter. Ränteintäkterna fås genom 
att JAK medlemsbank placerar pengarna de får in från sina kunder. De placerar pengarna och 
får räntor på det placerade. På kostnadssidan finns, förutom de administrativa kostnaderna, 
även kostnader för kurser, seminarier och mötesplatser för medlemmarna som jobbar ideellt i 
JAK. Om det skulle bli lite pengar över, betalas en del i skatt och resterande stannar kvar i 
banken, som sedan kan användas till de framtida kostnaderna.55  
 

Figuren 3:2 illustrerar hur omloppet av intäkter och kostnader kan se ut i JAK 
Medlemsbank.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3:2: Flödesschema för JAK Medlemsbank 
Källa: JAK Medlemsbank, 2005, ”JAK-boken”, kap 15 
 

3.5.3 Sparande 

 Ju mer som sparas i en traditionell bank, desto mer fås tillbaka i form av ränta. Som nämnts 
tidigare, i avsnitt 3.4, använder inte JAK Medlemsbank ränta. När man sparar i 
Medlemsbanken fås istället sparpoäng. Sparpoängen är produkten av belopp och tid (belopp 
gånger tid). Ju mer man har sparat innan man tar lånet, desto mindre behöver man spara 
efteråt. Sparpoängen anger helt enkelt sparprestationen. Om man lyckas få ihop mer 
sparpoäng än vad som är tänkt, får man skänka bort de sparpoängerna till någon annan som är 
i behov av dem.56

                                                 
55 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 15 
56 Ibid. Kap 15 
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3.5.4 Försparande och Eftersparande 

 Skillnaden mellan JAK Medlemsbank och en traditionell bank är att i JAK Medlemsbank 
måste du spara för att få låna. I en traditionell bank behöver du inte spara för att låna, 
sparandet sker helt enkelt av dem som spar i banken och dessa är oftast de som har mest 
pengar i banken. JAK Medlemsbank menar att man måste hjälpas åt för att kunna låna pengar. 
Och man hjälps åt genom att spara pengar i banken.57 

 I JAK Medlemsbank finns det något som kallas för ”förspar” och ”efterspar”. Dessa termer 
existerar inte i en traditionell bank. Det en medlem i JAK Medlemsbank spar innan han eller 
hon lånar är det som kallas för försparandet och det som han eller hon spar efter det att ett lån 
har tagits ut kallas då enkelt för eftersparandet. Ju mer försparande som har erlagts, desto 
mindre blir eftersparandet. Förspar och efterspar ska tillsammans bli det hela lånet man har 
tagit åt sig av. Och dessa för- och efterspar mäts med s.k. sparpoäng.58 
 
 Om en medlem vill ta ett lån i Medlemsbanken måste medlemmen också spara i banken. 
Om man har sparat innan ett lån tas, har man hunnit skaffa sig sparpoäng på det försparande 
man har gjort. När sedan ett lån görs i banken måste ett efterspar ske, om det inte är så att man 
redan har kommit upp i så pass höga sparpoäng att de täcker det lån man har tagit åt sig utav. 
Om man inte har tillräckligt med sparpoäng, måste man efterspara. Då sker eftersparandet till 
dess att man når de sparpoäng som krävs för att bli skuldfri.59 
 

3.5.5 Risker 

 Det finns tre olika risker för en banks verksamhet. Dessa tre risker är kreditrisk, 
likviditetsrisk samt ränterisk. Kreditrisken består av de pengar som banken lånar ut som aldrig 
kommer tillbaka. Detta kan vara företag som går i konkurs, privatpersoner som inte kan betala 
tillbaka etc. Men om banken har betalat ut lånet mot säkerhet, exempel som pantbrev, kan det 
hända att säkerheten kan täcka de utgifter som företaget eller privatpersonen inte kommer att 
kunna betala in. Likviditetsrisk inträffar då pengar som lånas ut är större än de pengar som 
kommer tillbaka. Detta har att göra med hur kurserna går etc. Här har de traditionella 
bankerna hjälp av riksbanken, då riksbanken fungerar som en s.k. likviditetsutjämnare. 
Ränterisken är en risk som handlar om att de räntor som kommer in inte är så pass stora att de 
täcker räntorna som måste betalas ut. Detta kan vara svårt att veta då man inte vet vad 
marknadsränteläget är i förväg.60 

 JAK Medlemsbanks risker ser inte likadana ut som en traditionell banks risker gör. 
Kreditrisken för Medlemsbanken är mycket låg, då huvuddelen av utlåningen sker mot goda 
säkerheter. Ränterisken existerar inte eftersom inga räntor betalas ut till dem som spar i 
Medlemsbanken. Men däremot är likviditetsrisken större hos Medlemsbanken än hos vanliga 
banker. Om en likviditetsbrist skulle utlösas, om exempelvis alla medlemmar väljer att ta ut 
sina sparanden samtidigt, kommer det att bli kö. Denna kö kommer inte att kunna lösas upp 
förrän amortering och eftersparanden kommer in.  

                                                 
57 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 15 
58 Ibid. Kap 15 
59 Ibid. Kap 15 
60 Ibid. Kap 15 
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3.6 Religionens syn på räntefria lån 

 
 Det finns en del religioner där det inte tillåts att man tar åt sig av ränta. En utav dessa 
religioner är Islam. Det är allmänt känt att Koranen säger nej till ränta, att det är syndigt för en 
muslim att ta till sig av ränta. Vi har valt att presentera just denna religion.61 

 

 Enligt islam är det inte bara en plikt att arbeta för det man tjänar, utan ett måste. Det hela 
klassificeras som en synd om en person som är arbetsförmögen inte arbetar för de pengar han 
eller hon inbringar. Det är med andra ord fult att bli beroende av någon annan. För att 
motverka att människor blir utnyttjade eller råkar ut för svek, kräver islam ärlighet i affärer. 
Detta medför ett förbud mot ocker och ränta på in- och utlåning. Islam menar att människan 
ska kunna visa sig berättigad till det hon tar åt sig av.62  

 

 Koranen säger 55:7-9:63  

  

”Han har satt himmelen högt och 
inrättat vågen för att ni inte ska vara 
vrånga, då ni väger. Iaktta den riktiga 
vikten och minska den ej.”64 

 

 Den muslimska lagstiftningens huvudsyfte är bland annat att trygga individens rättigheter 
och bevara samhällets solidaritet. Sammanfattningsvis kan vi säga att en muslim inte får 
befatta sig med ränta. Att begära ränta på lån är förbjudet. Om det skulle vara så att man ändå 
var tvungen att ta emot ränta, måste den ges bort till välgörande ändamål.65  

 
 Här i västra delen av världen, där vi är präglade av kristendomen, är räntan en stor del av 
ekonomin. I dagsläget tar kristna emot ränta, men förr var det även syndigt för kristna att ta 
emot ränta. Det är inte lika känt, som i koranen, att det finns texter i bibeln som menar att man 
ska avstå från ränta.  
 
 Bibeln säger 2 Mosebok 22:25:66  
 

”Om du lånar ut pengar till en 
landsman, till en nödlidande i mitt folk, 
skall du inte göra som ockrarna och 
kräva ränta av honom.”67 

 

                                                 
61 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 17 
62 Islamiska Informationsföreningen, 1989, Islam vår tro, s. 75-76 
63 M. K. Bernström, 1998, Koranens Budskap, s.787 
64 Islamiska Informationsföreningen, 1989, Islam vår tro, s. 77 
65 Ibid. s. 77-78  
66 JAK Medlemsbank, 2005, JAK-boken, kap 17 
67 Ibid. kap 17 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att återge intervjun vi genomfört med JAK Medlemsbank i flytande 
text. Vi presenterar även här en jämförelse om hur månadskostnaden påverkas av olika slags 
lån. 
 

4.1 Intervju med JAK Medlemsbank 

 
 Torsdagen den 20 november 2008 påbörjade vi vår empiri. Vi var och besökte Erickson på 
Alternativ Boden Lyktan i Gävle, där han ställde upp på en intervju angående  
JAK Medlemsbank. 
 
 Erickson började med att berätta lite om vad Alternativ Boden Lyktan i Gävle är för slags 
butik. Det är en butik där de säljer lokalproducerade produkter. Alternativ Boden Lyktan har 
funnits i 22 år, och de som jobbar där arbetar ideellt mot ett mer solidariskt samhälle. Det 
kostar 25 kr per år att vara medlem i Alternativ Boden Lyktan. Idag har de  
ca 100 medlemmar. Dessa medlemmar måste göra någon sorts insats för att vara medlem. Det 
överskott som blir varje år, går till olika projekt världen över. Alternativ Boden Lyktan är en 
informationsplats, mötesplats samt butik. Allt som har att göra med solidaritet. Erickson 
arbetar ideellt som alla andra där. Han ser till att Alternativ Boden Lyktan existerar för 
allmänheten.   
 
 Man kan fråga sig vad denna butik har att göra med JAK Medlemsbank, men den har 
faktiskt mycket att göra med Medlemsbanken. För sex år sedan startades det upp en 
lokalavdelning i Gävleborgs län. Denna lokalavdelning bestod då av många medlemmar från 
Alternativ Boden Lyktan. Dessa startade upp lokalavdelningen för att vidga  
JAK Medlemsbanks ideologi även bland Gävleborna.  
 
 JAK Medlemsbank står för Jord, Arbete, Kapital. Detta kommer från att alla människor 
behöver mat. Mat fås från jorden genom det man odlar. Kapitalet måste då användas för att 
betala de som utför arbetet, eftersom dessa arbetar för att vi ska få föda från odlingen.  
 
 Erickson har nästan hela livet jobbat ideellt. Han tror på ett helt annat tankesätt än vad som 
idag är självklart. Han menar att man inte ska behöva bli lurad. Ingen ska behöva betala ränta 
för något man vill ha. Han är helt enkelt emot att de rika ska tjäna pengar på de som inte har 
det lika bra ställt. 
 
 Erickson sitter idag med i JAK Medlemsbanks styrelse i Gävle, där hans del i arbetet går ut 
på att få ut information om JAK Medlemsbank till de ovetande. Eftersom han även jobbar 
ideellt för Alternativ Boden Lyktan, hjälper han JAK Medlemsbank med att synas där, då med 
informationsblad etc. Han marknadsför inte bara Medlemsbanken av den anledningen, utan 
eftersom JAK Medlemsbank inte har några egna lokaler i Gävle ser han till att de får synas 
där. Han bjuder in nya medlemmar till kurser, samt att han även sitter med i en grupp som 
anordnar aktiviteter för medlemmarna. Ett exempel kan nämnas att han hade som uppgift att 
anordna ett möte för allmänheten, då i informationssyfte om JAK Medlemsbank. Mötet blev 
väldigt lyckat, och det kom ca 20 personer. 
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 JAK Medlemsbank startades i Sverige i slutet av 60-talet, då tankesättet hade fåtts från en 
liknande organisation i Danmark. Man menade att det var helt fel att tjäna pengar på någon 
annans pengar och att man nu även ville sprida tankesättet i Sverige.  
 
 JAK Medlemsbank är en bank som inte är beroende av samhället runtomkring. En 
traditionell bank är väldigt beroende av vad som händer i omvärlden. Det är bara att se till vad 
som händer just nu i skrivande stund med våra svenska banker. Även de påverkades av 
finanskrisen som har brutits ut i USA. När något som detta inträffar påverkar det inte  
JAK Medlemsbank. Detta eftersom Medlemsbanken ägs av medlemmarna, och på grund av 
att de andra bankerna tar risker genom sina placeringar. Nämnas kan att även  
JAK Medlemsbank, som de traditionella bankerna, har bankgaranti. Med detta menas att om 
bankerna skulle gå i konkurs går staten in och betalar tillbaka en viss del av de pengar som 
spararna har sparat i bankerna. Innan den 6 oktober 2008 var denna summa 250 000 kronor, 
idag är denna summa uppe i 500 000 kronor68. 
 
 I dagens samhälle får alla betala ränta. Och eftersom alla får betala ränta ökar priserna. Som 
exempel kan nämnas mjölken i affären. Mjölken kostar 8 kr per liter, men bonden som 
producerar mjölken får endast 3 kr per liter. Att priset ligger på 5 kr per liter mer har att göra 
med att alla mellanhänder måste betala räntor för att deras verksamhet ska kunna gå runt. 
Mejeriet har räntor på de lån de tagit till sina lokaler, transportfirman som transporterar 
mjölken har räntor på sina bilar. Affären som tillslut får mjölken har även den räntor på sina 
lokaler. Alla dessa räntor får sedan konsumenten slutligen betala. Ju fler led, mellanhänder, 
desto mer och högre räntor kommer det att bli. Var kommer detta att ta stopp? 
 
 Idag har JAK Medlemsbank ca 38 000 medlemmar. För att bli medlem måste först en 
medlemsavgift betalas som ligger på 200 kr om året. När detta har skett är man medlem i 
banken och kan påbörja sitt sparande. Det som sparas får man poäng på. Om ett sparande sker 
på 1 000 kr, är dessa 1 000 kr efter en månad värd 1 000 poäng och månaden efter har man  
2 000 poäng. I längden tjänar man på att spara. Det som sparas innan ett lån tas kallas för 
förspar och det som måste sparas efter ett lån kallas för efterspar. Ju större försparet är, desto 
mindre kommer eftersparet att bli.  
 
 Det finns de som har vänt sig till JAK Medlemsbank och har tänkt att de ska ta ett lån i 
Medlemsbanken eftersom de har varit i stort behov av pengar. Dessa har då blivit ombedda att 
inte ta något lån eftersom deras efterspar då kommer att bli så pass mycket större, än vad det 
hade blivit om de hade haft ett förspar. Då ett lån tas får man betala amortering på lånet, samt 
att även efterspar ska ske. Om man inte har gjort något förspar kommer amorteringen och 
eftersparet bli lika stort, och det kan då bli väldigt svårt för en vanlig ”Svensson” att betala 
tillbaka så pass mycket på en gång. Om man sparar långsiktigt blir det lättare att ta ett lån. 
Självaste eftersparet kan ses som en slags investering till sig själv. Med det menar Erickson 
att det som sparas i eftersparet kommer sedan att kunna utnyttjas för att använda till ett nytt 
framtida lån.  
 
 Att spara i JAK Medlemsbank är väldigt enkelt. Det är bara att sätta in sina sparpengar med 
hjälp av autogiro. Om man väljer att ta lån i Medlemsbanken kräver den, som alla andra 
vanliga banker, att man har en slags säkerhet av något slag. Man får själv vara med och 
påverka hur lång tid man vill att amorteringstiden ska sträcka sig. Vid lån betalas en 
låneavgift som då är på 2 % av lånet. Denna låneavgift samt medlemsavgiften är tillsammans 
de avgifter som täcker de administrativa kostnaderna för Medlemsbanken. Dessa 
                                                 
68 https://www.insattningsgarantin.se/sv/ 2008-12-04 
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administrativa kostnader ska gå till löner och lokalhyror med mera. Helt enkelt kostnader som 
kommer och går för att en verksamhet ska kunna leva vidare. De pengar som sparas i JAK 
Medlemsbank står och växer med sparandet. Pengar växer med spartiden.  
  
 De pengar som spararna sätter in i JAK Medlemsbank måste på något sätt förvaltas. Dessa 
förvaltas på sätt som att man placerar en liten del av pengarna i fonder hos de traditionella 
bankerna. Men alla dessa fonder är etiska. Det är som sagt inte alls mycket pengar som är 
placerade, bara en liten del. Detta medför inte så stor risk för Medlemsbanken. Medlemmarna 
i JAK Medlemsbank resonerar som följande att ingen ska kunna göra någon vinst på 
pengarna. Man menar att de stora bankerna har tagit för stora risker.  
  
 Stödsparkonto är en bra sak som finns i JAK Medlemsbank. Det är till för att chansen ska 
fås till att kunna bidra till något man anser vara bra. Nämnas kan att i Åbyggeby utanför 
Ockelbo ville man bygga upp en idrottshall, där olika slags aktiviteter kunde utövas. Bygden 
begav sig till en utav de traditionella bankerna, där de fick avslag eftersom man ansåg att de 
inte hade tillräckligt med säkerhet för ett sådant bygge. Bygden bestämde sig då för att gå runt 
i byn och knacka dörr och göra en liten insamling så att de senare kunde öppna ett konto i  
JAK Medlemsbank. Bygden gjorde det, och fick ihop ett förspar som de sedan använde för att 
ta ett lån hos JAK Medlemsbank. Idrottshallen byggdes och den hyrdes ut till olika föreningar 
och lag. Tillslut gick det så pass bra för hallen att de gick med vinst och alla som var med och 
bidrog ekonomiskt fick tillbaka sin insats. Med Stödsparkonto hjälps man helt enkelt åt med 
att satsa på något som man anser vara bra. Pengarna går till välgörande ändamål.   
 
 Nackdelen med dagens samhälle är att redan i tidig ålder är man så medveten om hur man 
”ska” spara och låna i framtiden. Redan i grundskolan blir barnen styrda i hur de ska tänka 
inför framtiden. Ett exempel som Erickson nämner är att man alltid fick ”Lyckoslanten” en 
gång i månaden som då gavs ut från Sparbanken. I denna tidning fanns det alltid en serie som 
hette  
”Spara och Slösa”. Här framgick det tydligt att Spara det var den söta, snälla flickan, medan 
Slösa var den fula, elaka flickan. Redan i denna ålder blir man styrd till att man ska spara i de 
traditionella bankerna. Med detta anser Ericson att redan i tidig ålder ska man börja visa 
barnen att det finns en annan möjlighet. Att det finns ett alternativt sparande. Som förslag har 
nu kommit att en sparbössa ska tillverkas som barnen kan använda. Denna sparbössa ska 
förställa en jak, som är ett djur från Asien.  
 
 JAK Medlemsbank försöker utveckla sin verksamhet. Idag är Medlemsbanken fortfarande 
beroende av de andra traditionella bankerna. Nämnas kan att om man vill göra ett uttag av 
sina sparpengar ringer man ett samtal om detta. När detta är klart, betalas pengarna ut till ett 
konto på någon utav de vanliga bankernas bankkonton. JAK Medlemsbank har heller ingen 
form av betalkort. Men detta funderar Medlemsbanken på att ta fram för sina medlemmar, 
eftersom dagens samhälle är så pass beroende av kort. Idag används inte längre pengar i den 
bemärkelse som de gjorde förr.  
 
 Idag finns det ca 30 st lokala avdelningar runt om i hela landet, där ca 5000 medlemmar 
arbetar ideellt aktivt dagligen.  
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4.2 En jämförelse mellan olika lån 

 
 Vi har genomfört en undersökning som visar vad det kostar att ta ett lån. Med denna 
undersökning vill vi visa vad den totala kostnaden blir och vad det kostar månadsvis. Syftet är 
även att visa vad skillnaderna blir av att ta ett lån på en traditionell bank med ränta jämfört 
med JAK Medlemsbank som inte har någon ränta. Vi har utgått från att ett lån tas på  
20 000 kr och som har en amorteringstid på 12 år.  
 
 När ett privatlån tas med ränta på en traditionell bank, i detta exempel Nordea, kostar det 
ingenting förutom själva lånet. Det vill säga uppläggningskostnaden på 700 kr, den effektiva 
räntan på 10,28 % och amorteringen som ligger på 139 kr/månaden.69 Som kan ses i 
diagrammet nedan, figur 4:1, blir månadsbetalning mindre med tiden, detta på grund av att 
räntan sjunker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4:1 Månadsbetalning vid lån från traditionell bank 
Källa: http://www.nordea.se/Privat/  

                                                 
69http://www.nordea.se/Privat/L%c3%a5n%2boch%2bkrediter/L%c3%a5n%2butan%2bs%c3%a4kerhet/L%c3%a5nekalkyl/204984.html 
2008-12-04 
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 Om ett lån tas hos JAK Medlemsbank finns det kostnader förutom själva lånet. Man måste 
betala en medlemsavgift på 200 kr per år. Dessutom blir det skillnad på månadskostnaden 
beroende på om man har försparat eller ej. Om man inte har något förspar och på så sätt inte 
fått några sparpoäng kommer amortering och eftersparandet varje månad att bli lika stora,  
139 kr/mån. JAK har dessutom en låneavgift och i detta exempel är den på 22 kr/mån. Dessa 
kostnader ger tillsammans en månadskostnad på 317 kr, se figur 4:2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4:2 Månadsbetalning vid lån från JAK Medlemsbank, utan förspar 
Källa: http://www.jak.se/ 

 
 När man har försparat hos JAK Medlemsbank innan man tar ett lån kan månadskostnaden 
sänkas ordentligt. I detta exempel har man satt in 20 000 kr hos JAK för drygt 6 år sedan och 
på så sätt fått ihop 1 500 000 sparpoäng. Dessa poäng kan sen användas när ett lån tas. Som 
exemplet, figur 4:3, här nedan visar behöver man inte efterspara överhuvudtaget vilket gör att 
månadsbetalning blir 178 kr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4:3 Månadsbetalning vid lån från JAK Medlemsbank, med förspar 
Källa: http://www.jak.se/ 

 
 Vi har även ringt till JAK Medlemsbanks bankverksamhetsavdelning för att få reda på lite 
mer om hur försparet påverkar lånen. Vi fick då veta att försparet påverkar eftersparet 
ordentligt när det gäller små lån som i exemplet ovan. Om man däremot vill ta ett större lån 
kommer inte försparet att kunna påverka månadskostnaderna. Det spelar ingen roll hur 
mycket sparpoäng man har, det kommer ändå inte att påverkas så mycket. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår litteraturstudie samt vår empiri och försöka väva 
samman för- och nackdelar med ränta. 
 
 Är det positivt eller negativt att ta lån med ränta? Vi menar att om man ska spara pengar vill 
man gärna få något för det, helt enkelt den tjänst man hjälper den traditionella banken att 
erbjuda kunden. Om man lånar ut pengar till någon utan säkerhet skapas det en osäkerhet i 
samhället. Pengarna kommer då istället att läggas ”under madrassen” för att slippa risken att 
inte få tillbaka sina pengar som har sparats. Samtidigt kan man inte kräva att få ersättning vid 
utlåning om man inte är beredd att betala en summa vid inlåning. Detta skulle vara det mest 
ultimata, vem skulle inte vilja få pengar och slippa betala? Men vem som helst kan räkna ut 
att detta inte skulle fungera i det långa loppet. Vem skulle i sådana fall vara denna person som 
skulle vara så pass snäll att han eller hon skulle ge bort sina pengar men inte ta några själv. 
Någon skulle helt enkelt bli drabbad. 
 
 I dagens samhälle är människan van med att låna till ränta och spara till ränta. Man är helt 
enkelt helt insnöad på att det bara finns ett sätt, och att detta sätt är det enda rätta. Om 
människan inte skulle låna ut pengar skulle hon istället lägga pengarna under madrassen. Man 
kan tro att det är precis på detta sätt ett sparande går till i JAK Medlemsbank. Att man lika 
gärna skulle kunna lägga pengarna under sin egen madrass istället för att placera dem där 
någon annan skulle kunna dra nytta av dem. Men i JAK Medlemsbank lånas pengarna av 
medlemmarna emellan. Det som är fördelen med detta sparsystem är att istället för att ta åt sig 
av ränta fås sparpoäng på det som sparas. Dessa sparpoäng kan sedan användas till framtida 
lån i Medlemsbanken. I och med dessa sparpoäng upplever människan Medlemsbanken som 
ett alternativ till en traditionell bank, samt att istället för att lägga pengarna under madrassen 
sparas hellre pengarna i JAK Medlemsbank där andra medlemmar kan låna ”mina” pengar. I 
och med att pengarna placeras i Medlemsbanken fås sparpoäng som en slags säkerhet, istället 
för den klassiska räntan som fås hos en traditionell bank.  
 
 Ett annat argument som talar för att ränta är något positivt är just att man vill kunna flytta 
och betala med sina pengar på ett smidigt sätt. För att kunna placera pengarna eller ha de på 
ett betalkort, måste de traditionella bankernas tjänster användas. Om man skulle ha pengarna 
under madrassen skulle det vara svårt att flytta och betala med dem på ett smidigt sätt samt att 
dagens samhälle har blivit mycket mer elektroniskt. Idag används nästan inte alls kontanter, 
det som används är till mestadels betalkort. Det skapas genast problem då en affär inte tar kort 
som betalning, detta är obekvämt för konsumenten då de flesta idag använder sig av betalkort. 
För att kunna placera, flytta samt att kunna använda sig av betalkort, måste man idag vända 
sig till de traditionella bankerna då det endast är dessa som kan erbjuda dessa tjänster. Som 
medlem i JAK Medlemsbank måste man ha ett konto i en traditionell bank för att kunna få 
tillgång till sitt eget sparande samt till eventuellt lånat kapital. 
 
 En stor del av allt som handlas idag innehåller dolda räntor. Samhället i dagens läge är inte 
ärligt menar man. På JAK Medlemsbank menar de att de är ärliga då de klart och tydligt visar 
var kostnaderna går till. Om man placerar eller lånar i en traditionell bank är det inte lika 
tydligt då man inte vet vad den som tar åt sig av ränta kommer att använda de pengarna till. 
Om Stina lånar pengar, får hon betala en ränta. När då Olle placerar pengar får han ränta. 
Indirekt kan sägas att det är Stina som betalar Olles ränta. Stina kommer då inte att veta vad 
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Olle kommer att använda sina ”räntepengar” till. Det är detta JAK Medlemsbank menar är 
oärligt. Detta förekommer inte i JAK Medlemsbank. 
 
 I JAK Medlemsbank betalas ingen ränta, men fasta avgifter betalas. Dessa fasta avgifter 
består av medlemsavgifter som betalas varje år samt 2 % i låneavgifter som ska täcka de 
administrativa kostnaderna som Medlemsbanken har. Vi anser att en parallell kan dras mellan 
dessa kostnader och en traditionell banks räntor. I en traditionell bank betalas ingen avgift för 
att utnyttja bankens tjänster, du betalar heller ingen låneavgift. Men man kan ändå säga att 
man gör det då räntan betalas, detta eftersom räntan i sig är en slags låneavgift.  
 
 JAK Medlemsbank menar att man inte ska tjäna pengar på passivt ägande. Man ska inte 
tjäna pengar på någon annans pengar. I religionens Islam sägs samma sak. Att det är fult att 
leva på någon annan. I en traditionell bank sker i princip detta, då man tar åt sig av räntan. En 
rik människa blir ännu rikare då han eller hon placerar sina pengar i en bank. På samma sätt 
blir en fattig människa fattigare då han eller hon tar ett lån. Ta bara Persikolandet som 
exempel som vi beskrivit i avsnitt 3.3.1. Man kan inte låna sig till att bli rikare. Ju mer som 
lånas, desto mer måste sedan betalas tillbaka eftersom räntorna blir större ju mer som lånas. 
 
 JAK Medlemsbank anser att de dolda räntorna medför att klyftorna i samhället ökar då de 
fattiga indirekt ger pengar till de rika. De anser att samhället blir orättvist vilket vi kan hålla 
med om då de rika bara blir rikare och de fattiga bara fattigare. Men som samhället ser ut nu 
har vi hamnat i en ond cirkel där både de mindre förmögna och företag måste ta lån för att 
överleva. Och för att ta sig ur denna cirkel behövs det nog mer än JAK Medlemsbank. 
 
 Skillnaden mellan en traditionell banks lånesystem och JAK Medlemsbank är att i  
JAK Medlemsbank bör man ha försparat för att kunna ta ett lån hos dem. I en traditionell 
bank får du ta ett lån när du vill, om man vill säga är benägen att ta ett lån. Här uppkommer 
endast en räntesats som måste amorteras bort varje månad. 
 
 En fördel med ränta, och i det här fallet dagslåneränta, är att centralbankerna kan påverka 
inflationstakten i samhället genom att höja och sänka dagslåneräntan. För vad skulle 
egentligen hända om ingen försökte kontrollera ekonomin? Som det ser ut i skrivande stund 
när vi har hamnat i en dramatisk lågkonjunktur måste någon försöka ta oss ur detta. Vilket 
riksbanken gör genom att sänka dagslåneränta så att fler vill och kan ta lån, vilket medför att 
konsumtionen och den ekonomiska aktiviteten kommer att öka, vilket så småningom kommer 
leda till en klättring åter till högkonjunktur. 
 
 De tre risker som finns för en bankverksamhet, kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk, har 
JAK lyckats komma undan rätt bra med, då de inte kan bli utsatta för dessa risker på samma 
sätt som en traditionell bank. Den enda risk som kan anses vara av betydelse för  
JAK Medlemsbank är likviditetsrisken. Även en bank som JAK Medlemsbank kan inte 
påverka hur mycket pengar som kommer tillbaka till organisationen.  
 
 Eftersom några religioner inte får ta ränta eller ge ränta är det bra att JAK existerar eftersom 
vi i Sverige inte har så många andra alternativ till lånande och sparande utan ränta. Och vi vill 
ju inte att människor inte ska kunna leva i Sverige på grund av att vi inte kan ge dem en 
möjlighet att leva utifrån deras religions synsätt.  
 
 En annan fördel med JAK Medlemsbank är att de har det så kallade stödsparkontot, där alla 
kan vara med och bidra med en liten del och på så sätt sedan göra det möjligt att ta ett lån. 
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 Som kan ses av undersökningen i empirin av de olika månadskostnaderna för olika slags 
lån, måste ett sparande ha skett i JAK innan ett lån tas för att det ska bli ett förmånligt lån. På 
grund av att man genom försparet kan reducera eftersparet helt blir månadskostnaden mindre. 
Om man däremot inte har gjort något förspar överhuvudtaget innan man vill ta ett lån hos 
JAK blir månadskostnaderna högre än de andra exemplen. Något som också måste 
kommenteras är att om man vill ta ett litet större lån spelar det nästan ingen roll alls hur 
mycket sparpoäng man fått ihop, det kommer ändå bara vara som en droppe i havet. Detta 
anser vi är lite dumt eftersom man oftast tar större lån, vid till exempel köp av bostad. Då 
förlorar ju hela JAKs system lite av sin funktion då försparet inte längre spelar någon roll. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad vi har kommit fram till under arbetets gång.  
 
 Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur räntefria lån fungerar och om det i 
längden är det bästa sättet att låna pengar på. Samt att undersöka om räntefria lån ger ett mer 
rättvist samhälle? 
 
 Om vi börjar med att undersöka den första frågan om hur räntefria lån fungerar, är det 
nästan på samma sätt som med lån med ränta. Istället för att ha ränta finns det så kallade 
låneavgifter som ska täcka de administrativa kostnaderna precis som räntan gör. Det som 
skiljer sig åt är att räntan ska även täcka den vinst som bankerna ska gå med, vilket medför att 
låneavgiften blir lägre än räntan. Men det som inte får glömmas bort är att hos  
JAK Medlemsbank finns det även en medlemsavgift som måste betalas varje år vilket gör att 
den totala kostnaden för lånet ökar. 
 
 Sparpoängssystemet som JAK använder sig av anser vi är ett bra system då de inte har 
någon ränta på sparandet heller. Att dessa poäng hela tiden ökar med takt med tiden, gör nog 
att fler personer kan tänka sig att spara i JAK. De flesta människor vill nog känna att de får 
något för sitt sparande. Det negativa är dock att det inte spelar någon roll hur många poäng 
man fått ihop om man vill ta ett litet större lån. Eftersparet kommer ändå att bli relativt högt 
vilket kan göra att det är många som inte har möjlighet att ta ett räntefritt lån. 
 
 En ytterligare sak som bör nämnas är att JAK Medlemsbank inte har några bankkort vilket 
medför att alla måste även vara kund i någon av de traditionella bankerna eftersom vårt 
samhälle idag kretsar mycket runt betalkort. JAK är helt medvetna om detta och diskuterar 
denna fråga, men det är komplicerat. Om de skulle ta fram ett bankkort måste de även bygga 
ut hela sin bankverksamhet vilket skulle innebära stora kostnader, vilket i sin tur skulle 
medföra större kostnader för medlemmarna. Så det kanske i slutändan ändå är bäst som det är 
nu, för var skulle de få alla dessa pengar ifrån? 
 
 Det andra syftet vi hade med denna uppsats är lite mer invecklad att finna ett svar på. Ger 
räntefria lån ett mer rättvist samhälle eller inte? Det vi kom fram till är att tanken bakom hela 
det räntefria systemet ger ett mer rättvist samhälle. Men frågan är om det är möjligt att 
genomföra det helt ut. 
 
 Att räntan medför att klyfterna i samhället ökar är något vi håller med om och att detta leder 
till ett mer orättvist samhälle. Det är ju inte meningen att några kapitalstarka människor som 
har möjlighet till ett sparande ska tjäna pengar på att några som inte har det lika bra ställt 
måste låna pengar. Och för att bankerna ska få de kapitalstarka människorna att vilja spara 
hos just dem och ingen annan bank, måste de erbjuda en hög sparränta. Detta medför att 
låneräntan också blir högre, vilket som sagt gör att klyftorna i samhället bara ökar. Så visst är 
det absolut bättre om alla kunde låna och spara räntefritt. 
 
 Eftersom det finns vissa religioner som inte får ta ränta eller tjäna pengar passivt är det 
ytterliggare en bra anledning att ha räntefria lån. För samhället blir absolut mer rättvist om 
alla får en möjlighet att leva efter sitt synsätt och sin religion. 
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 Ännu en anledning till att ett räntefritt samhälle är mer rättvist är att när du placerar dina 
pengar på en traditionell bank vet du ej var dina pengar går till. Banken kanske lånar ut just 
dina pengar till något företag som du anser bedriver en orättvis verksamhet. Då är det bättre 
att placera i JAK Medlemsbank där du har en säkerhet om att dina pengar inte används på ett 
oetiskt sätt.  
 
 Det är även många som kanske bestämmer sig för att de ska börja leva utan att ta och ge 
ränta och då kan de få det svårt. Om man inte tidigare har sparat en längre tid i JAK kan det 
vara svårt att ta ett lån då avgifterna blir så pass höga att man inte klarar av att betala dessa. 
Vilket medför att det kommer ta flera år innan man har möjlighet att ta ett lån. Om man inte 
har det så gott ställt kan det vara svårt att börja leva efter den räntefria synen då man troligen 
inte har några pengar som man kan börja spara. Detta anser vi inte ger ett mer räntefritt 
samhälle, så på denna punkt säger de emot sig själva om att räntefria lån ger ett mer rättvist 
samhälle. 
 
 Som vi diskuterade i analysen är ibland räntan ett bra fenomen då den, genom 
dagslåneräntan, kan påverka nationens välfärd. Genom att hålla inflationstakten på en stabil 
nivå. 
 
 Vår slutsats är att om ett räntefritt samhälle skulle vara möjligt skulle det ge ett mer rättvist 
samhälle, men vi är skeptiska till om det är möjligt att genomföra. Vi människor är nog mer 
giriga än vad vi vill erkänna och vill tjäna pengar på vårt sparande, och då blir vi även 
tvungna att betala ränta när vi lånar. Samt att vi även är vanemänniskor som nu lever i ett 
samhälle där ränta är något naturligt som vi får lära oss redan tidigt i barndomen. Därför tror 
vi det är svårt att införa räntefria lån i dagens samhälle. Det finns även många faktorer som 
gör det komplicerat att ha JAK som sin bank då de ej har några bankkort och att avgifterna 
kan bli väldigt höga vid lån. 
 

6.1 Rekommendationer för fortsatta studier 

 
Våra rekommendationer för fortsatta studier är att grundligare undersöka om det är möjligt 
rent praktiskt att genomföra ett räntefritt samhälle. Detta på grund av att enligt vår studie 
skulle det medföra ett mer rättvist samhälle, så om detta skulle vara möjligt är det ett väldigt 
intressant ämne, tycker vi.  
 
En annan rekommendation till fortsatta studier är att undersöka om det finns andra alternativ 
till räntefritt lånande än JAK Medlemsbank och sedan göra en jämförelse mellan dessa. De 
andra alternativen är kanske bättre och på så sätt kanske ett räntefritt samhälle är 
genomförbart. 
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Bilaga 1 
 

Intervju frågor till JAK Medlemsbank 

 
Hur länge har du arbetat för JAK Medlemsbank? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad får du ut av att jobba ideellt i en bank som JAK Medlemsbank? 
 
Hur många i JAK Medlemsbank arbetar ideellt? 
 
Varför skapades banken? 
 
När finanskrisen bröt ut under 1990-talet, varför tror du att så många människor just valde att 
bli medlemmar i Er bank? 
 
Varför anser Ni att räntefria lån medför ett mer rättvist samhälle? 
 
Hur många medlemmar har ni i JAK Medlemsbank? 
 
Hur blir man medlem i Medlemsbanken? 
 
Hur fungerar det att ta ett lån hos Er? 
 
Måste man ha gjort ett förspar för att kunna få ta ett lån hos Er? 
 
Hur fungerar för- och eftersparet? 
 
Vad händer om man inte har någon möjlighet till ett sparande? 
 
Vad är den effektiva räntan? Vad innehåller den för kostnader? 
 
Hur stor procent tror Ni är medlemmar i JAK Medlemsbank p.g.a. religiösa skäl? 
 
Om ett gift par tar ett lån hos Er, och något år senare skiljer sig. Hur hanterar Ni ett sådant 
dilemma?  
 
Fr.o.m. vilken ålder kan man ta lån hos Er? 
 
 


