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A SMS-loan is a loan that you can take by sending a SMS to a credit company, alternatively 

by filling out a formulary at the company’s website. The loan has high fees and should be 

paid back quickly. The short running time and the small sum of the loan are characteristic for 

this kind of loan.  For that reason, the SMS-loan is often called fast loan, fast credit and short 

time credits.      

 

There are no statistics over how many SMS-loans that are accorded in a year, but the 

Enforcement Service make running statistic about the incoming application about injunction 

to pay because of none paid SMS-loan. When the authority did the first research for the year 

2006 there were totally 1 407 applications. When the Enforcement Service presented the 

report for the year 2008, the corresponding number where 35 775. Out of this statistics we can 

see that there has been a big increase of the amount of SMS-loans.  

 

The purpose of this study was to increase the knowledge about this subject and to describe 

who takes SMS-loans and develop ideas about why they take those loans. To answer the 

purpose, we have used following questions: 

- Who take SMS-loans? 

- What are the respondents of this studies opinion about SMS-loans? 

- Why do some people take SMS-loans? 

- Which factors influence people to take SMS-loans? 

 

We have used a qualitative method, in form of eleven interviews and one focusgroup with 

four students. We did this to get a good idea about how these people, which have the best 

knowledge about this subject in the society right now, think regarding these questions. As a 

ground in our empiric we have used theories that explain consumer behaviour. We discuss 

and connect our theory and empiric in the analyse section.     

 

With this examination we have established that there are people with a weak economy that 

takes SMS-loans. We have also been able to establish that the loan first is taken to pay bills. 

This is because the people that take these kinds of loans have a too small margin between 

their income and costs. Sometimes people also take SMS-loans so that they can make a 

impulse buying, and in this case the fast payment is important to the consumer. This is most 

common among the teenagers. Indirect we make the conclusion that people that takes SMS-

loans has spent too much money on consumption, of that reason that there it is a hard pressure 

from the society today, that people will have a certain identity and belonging. We can see that 



Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  3 (76) 

the people that have a weak economic situation are influenced by the SMS-loan company’s 

marketing, just because they are in need of the money. It’s people that don’t have knowledge 

about the SMS-loan and the condition and the fees of the loan and that are not accorded other 

loans that infects by the marketing because otherwise they would choice a loan that is more 

benefit. Specially influenced of these companies’ marketing is the group of people that use 

SMS-loan to impulse buying, because they know that they get the money fast.  

        

Suggestions for future research: 

We think it would be interesting to do the study that the Enforcement Service and Swedish 

Consumer Agency did on the website ―Playahead‖, again. Doing this study again in the 

society of today and with other delimitations we think that there would be other conclusions 

and patterns compared to when the study were carried out at first. From that result you could 

put forward a hypothesis about how the SMS-loan market will develop in the future, consider 

that the law won’t be change.  

 

Key words: SMS-loan, consumer behaviour, consumptions society, buying decision, impulse 

buying   
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Sammanfattning 

 

Titel: SMS-lån – Den skambelagda låneformen  

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Emma Källänge och Therese Nordgren 

 

Handledare: Johan Gaddefors 

 

Datum: 2009-05-28 
 

Ett SMS-lån är ett lån som kan tecknas genom att skicka ett SMS till ett kreditföretag, 

alternativt genom att fylla i ett formulär på företagets webbplats. Lånen ska betalas tillbaka 

snabbt och har höga avgifter. Lånen karakteriseras av den korta löptiden och de låga 

lånebeloppen. Därför kallas SMS-lån ofta för snabblån, snabbkrediter, microlån och 

korttidskrediter.  
 

Det finns ingen statistik över hur många SMS-lån som årligen beviljas men 

Kronofogdemyndigheten för löpande statistik om antalet inkomna ansökningar om 

betalningsförelägganden till följd av obetalda SMS-lån. När myndigheten gjorde sin första 

sammanställning för år 2006 var totala antalet ansökningar 1 407 stycken. När 

Kronofogdemyndigheten presenterade sin rapport för år 2008 var motsvarande siffra 35 775. 

Det har således skett en markant ökning av antalet obetalda SMS-lån.  

 

Denna studie utförs för att öka kunskapen inom området. Syftet med denna uppsats är att 

beskriva vilka som tar SMS-lån och utveckla idéer om varför de tar SMS-lån. För att besvara 

syftet har vi utgått från följande frågeställningar: 

– Vilka människor tar SMS-lån 

– Hur ser undersökningens respondenter på SMS-lån? 

– Varför tas SMS-lån? 

– Vilka faktorer påverkar individerna till att ta SMS-lån? 

 

Vi har utgått från en kvalitativ metod, i form av elva stycken intervjuer och en fokusgrupp om 

fyra studenter. Detta för att få en så god uppfattning om hur de aktörer i samhället som just nu 

har mest kunskap om ämnet ser på dessa frågeställningar. Som grund till vår empiri har vi 

använt oss av teorier som förklarar konsumentbeteende. Vi diskuterar och kopplar samman 

vår teori och empiri i analysavsnittet. 

 

Vid vår undersökning har vi kunnat konstatera att det är människor med svag ekonomi som 

tar SMS-lån. Vi har kunnat fastställa att lånet först och främst tas för att betala löpande 

räkningar.  Detta på grund att lånetagarna har en för liten fallhöjd i sin ekonomi, där 

marginalen mellan intäkter och kostnader är för liten. SMS-lån tas även i vissa fall för 

impulsköp, särskilt bland ungdomar, och det är just i de fallen som den snabba utbetalningen 

av lånet har störst betydelse. Indirekt drar vi slutsatsen att människor som tar SMS-lån har 

spenderat för mycket pengar på konsumtion, detta till följd av att det i dagens samhälle är ett 

hårt tryck på att ha en viss identitet och tillhörighet. Vi kan se att det just är människor som 

befinner sig i en svag ekonomisk situation som påverkas av SMS-låneföretagens 

marknadsföring i och med att de är i behov av pengar. Det är människor som inte har kunskap 
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om SMS-lånens villkor och avgifter och/eller inte beviljas andra lån som påverkas av 

marknadsföringen för annars skulle de välja ett mer förmånligt lån. Särskilt påverkbara är den 

grupp av människor som använder SMS-lån till impulsköp, genom att de vet att de snabbt får 

tillgång till pengarna.  

 

Förslag till fortsatta studier:  
Vi anser att det skulle vara intressant att förnya undersökningen som Kronofogdemyndigheten 

och Konsumentverket genomförde på Internetsajten ‖Playahead‖. Genom att genomföra 

denna undersökning på nytt i dagens läge och även ha en annan avgränsning tror vi att nya 

slutsatser och mönster skulle kunna konstateras. Utifrån det kan man se hur marknaden har 

utvecklats sedan undersökningen genomfördes och därmed även kunna skapa sig en hypotes 

om hur SMS-lånemarknaden kan komma att utveckla sig i framtiden, förutsatt att det inte blir 

någon annan lagreglering. 

 

Nyckelord: SMS-lån, konsumentbeteende, konsumtionssamhälle, köpbeslut, impulsköp 
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1. INLEDNING 
 

 

Det här kapitlet inleds med en presentation av bakgrundsfakta till vår undersökning. 

Dessutom redogör vi för vår problemformulering, problemavgränsning och vårt syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

SMS-lånen lanserades på den svenska marknaden i mars år 2006. Utmärkande för lånet var att 

det bestod av en mindre summa och att det var en kort återbetalningstid.
1
 Företagen som 

erbjuder produkten SMS-lån är finansiella institut som sysslar med kreditgivning. Till skillnad 

från andra finansiella institut finansierar sig inte dessa företag genom upplåning från 

allmänheten, utan enbart genom höga avgifter. SMS-låneföretagen behöver inte tillstånd från 

finansinspektionen*
1
 för att driva sin verksamhet och står därmed inte under 

finansinspektionens tillsyn.
2
  

 

Det har skett en kontinuerlig ökning av antalet obetalda SMS-lån och många myndigheter 

med flera ser en oro på denna utveckling. Rapporter från bland annat Konsumentverkat och 

Kronofogdemyndigheten åskådliggör att SMS-lån är förenade med vissa problem, särskilt för 

svaga konsumentgrupper, såsom unga vuxna och människor som är skuldsatta. I dagens läge 

där arbetslösheten ökar på grund av lågkonjunkturen kommer många människor att få det 

svårt. Stora påfrestningar på ekonomin uppkommer och osäkerheten över ekonomin ökar. 

Detta kan vara anledningar som gör att människor lätt lockas till att ta SMS-lån, då de är 

lättillgängliga och pengarna snabbt kommer in på deras konton utan att kunden behöver svara 

på för många obehagliga frågor. SMS-lån är därmed en snabb lösning som kan få långtgående 

konsekvenser.
3
  

 

Det finns ingen statistik över hur många SMS-lån som årligen beviljas men 

Kronofogdemyndigheten för löpande statistik om antalet inkomna ansökningar om 

betalningsförelägganden till följd av obetalda SMS-lån. Kronofogdemyndigheten gjorde sin 

första sammanställning av antal betalningsförelägganden*
2
 i september år 2006. Då hade 

myndigheten fått in 390 stycken ansökningar och vid årets slut var det totala antalet 

ansökningar 1 407 stycken till följd av obetalda SMS-lån.
4
 När Kronofogdemyndigheten 

presenterade sin rapport för år 2008 var motsvarande siffra 35 775.
5
  

 
*1Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden vars syfte är att se till att det finansiella 

systemet fungerar effektivt samt verka för ett gott konsumentskydd. 6 

*2 En fordringsägare kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande i de fall en kund inte betalar 

tillbaka sitt SMS-lån i tid. På så sätt riktar företaget genom Kronofogden ett krav på kunden att betala skulden.  

                                                      
1
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf  

 ‖ KFM Rapport 2007:2‖, s. 4 
2
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25  

  ‖Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25‖ 
3
 Ibid. 

4
 http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf  

  ‖KFM Rapport 2007:2‖, s.6f. 
5
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.

5947400c11f47f7f9dd800029.html, ‖Fortsatt stark ökning av obetalda SMS-lån‖ 
6
 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx ‖Om finansinspektionen‖ 

 

http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html
http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx
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Ansökningar om betalningsföreläggande av SMS-lån har sedan år 2007 ökat med 60 %.  När 

det gäller dessa siffror är det viktigt att poängtera att inte alla SMS-låneföretag är 

medräknade. Detta i och med att vissa företag istället väljer att överlåta sina fodringar till 

inkassobolag som i sina ansökningar om betalningsförelägganden hos 

Kronofogdemyndigheten inte anger att fordran avser SMS-lån.
7
 

 

Sedan lanseringen av SMS-lån år 2006, har gruppen 18-25 åringar varit överrepresenterade 

gällande antalet inkomna ansökningar om betalningsföreläggande till 

Kronofogdemyndigheten på grund av obetalda SMS-lån. Dock har andelen ansökningar om 

betalningsföreläggande riktade mot denna grupp sedan år 2007 minskat. Istället har det sedan 

år 2007 skett en ökning bland den äldre åldergruppen. Den största ökningen har skett för dem 

som är 36 år eller äldre. Även andelen kvinnor som inte kan betala tillbaka lånen har ökat. År 

2008 stod nästan lika många män som kvinnor för ansökningar om betalningsföreläggande på 

grund av obetalda SMS-lån. När det gäller åldern 46 år och äldre står kvinnor idag för en 

större andel av ansökningarna om betalningsföreläggande, till följd av SMS-lån, än männen.
8
  

 

SMS-lån regleras i Konsumentkreditlagen. Av Konsumentkreditlagen framgår bland annat: 

”Kravet på kreditprövning gäller inte för engångskrediter när kredittiden är högst tre 

månader och kreditbeloppet skall betalas på en gång eller för krediter som avser mindre 

belopp.” Lag (2004:312)
 9

. På grund av att lagen i dagens läge inte reglerar denna typ av korta 

lån pågår det en debatt i Riksdagen där politikerna debatterar kring denna lagstiftning. De 

arbetar för en särskild lagstiftning för SMS-lån och för att få fram olika åtgärder som ska 

förhindra överskuldsättning.
10

  

 

Under år 2006 stämde Konsumentombudsmannen SMS-låneföretaget Mobillån Sverige AB i 

Marknadsdomstolen. Enligt Konsumentombudsmannen stred Mobillåns marknadsföring mot 

Konsumentkreditlagen genom att den fokuserade på lånets snabbhet samt att företaget 

försökte dölja kostnaden för lånet och lånetiden. Den 25 juli 2007 gav marknadsdomstolen 

Konsumentombudsmannen rätt och fällde Mobillån Sverige AB. Domen innebar att företaget 

inte längre fick marknadsföra SMS-lånen som en snabb och bekväm lösning på ekonomiska 

problem.
11

  

  

Konsumentombudsmännen i norden inledde våren år 2008 ett samarbete för att på ett 

verkningsfullare sätt komma tillrätta med problemen med SMS-lån. I april år 2008 antogs ett 

nytt konsumentkreditsdirektiv av EU, detta direktiv är inte heltäckande. På de områden där 

direktivet saknar bestämmelser får medlemsstaterna behålla de bestämmelser de har eller 

besluta om nya bestämmelser. Direktivet ska vara genomfört i maj år 2010. En promemoria 

till detta direktiv ska vara klart inom kort för att därefter remitteras.
12

  

 

                                                      
7
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25  

  ‖Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25‖ 
8
 Ibid. 

9
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830, 

  ‖ Konsumentkreditlag (1992:830)‖ 
10

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25  

  ‖Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25‖ 
11

 http://www.Konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=5253&lngCategoryID=509    

‖Reklam för snabba SMS-lån stoppas‖ 
12

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25 

   ‖Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25‖ 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=5253&lngCategoryID=509
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25
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Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har tillsammans 

genomfört ett projekt som kallas ‖Koll på Cashen‖. Syftet med detta projekt var att öka 

kunskapen om privatekonomin bland gymnasieelever. Finansinspektionen fortsätter att satsa 

på att öka kunskapen om privatekonomin bland gymnasieungdomar under år 2009. I denna 

satsning ligger fokus på lärarstöd i form av utbildningsmaterial, seminarier och kurser med 

mera, för att genom lärare kunna nå ut till gymnasieelever.
13

  

1.2 Problemformulering  

Vi har byggt upp vår problemformulering utifrån en modell, som följer nedan. Som modellen 

visar så utgår vi från ämnet SMS-lån och vi vill ta reda på vilka personer det är som tar SMS-

lån och varför. För att få en djupare bild av vilka personer det är som tar SMS-lån tänker vi 

undersöka hur undersökningens respondenter ser på SMS-lån och vad de har för tankar 

omkring lånen. För att närmare studera varför vissa människor tar SMS-lån har vi valt att 

undersöka vilka faktorer som påverkar SMS-lånetagarna till att ta lånen. Detta undersöker vi 

genom att göra ett antal nedslag i samhället och dokumenterar och analyserar deras åsikter.  

 

 
Figur 1: Problemformulering  

1. 3 Problemavgränsning  

Problemet är avgränsat till elva stycken nedslag i samhället och till en fokusgrupp med 

studenter om fyra antal medverkanden. Undersökningen fördjupar sig främst i 

respondenternas syn på SMS-lån utifrån ett konsumentbeteende perspektiv. 

1.4 Syfte 

Denna studie utförs för att utöka kunskaperna inom området. Syftet med denna uppsats är att 

beskriva vilka som tar SMS-lån och utveckla idéer om varför de tar SMS-lån. 

  

 

                                                      
13

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25  

   ‖Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25‖ 
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1.5 Faktaruta 

Faktarutans syfte är att ge läsaren grundläggande information om ämnet. 

 

 

SMS- lån 

Först ut på marknaden med SMS-lån var företaget Mobillån i Sverige AB i mars 2006. Redan 

i oktober år 2006 hade ytterligare fem SMS- låneföretag etablerat sig på marknaden. Vid år 

2007 uppskattade Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket att det fanns 20-25 stycken 

sådana kreditföretag.
14

 Enligt Marcus Lindberg på Folkia finns det idag uppskattningsvis 

omkring 15-20 bolag som erbjuder SMS-lån. 
15

 

 

SMS-lånen kännetecknas av snabbheten i ansöknings-, beviljnings, och betalningsprocessen. 

Lånen karakteriseras av den korta löptiden och de låga lånebeloppen. Därför kallas SMS-

lånen ofta för snabblån, snabbkrediter, microlån och korttidskrediter. 
16

   

 

Ett SMS-lån är ett lån som kan tecknas genom att skicka ett SMS till ett kreditföretag, 

alternativt genom att fylla i ett formulär på företagets webbplats. Om ansökan blir godkänd 

sätts pengarna oftast in på den sökandes konto inom 15 minuter.
17

 Lånen ska betalas tillbaka 

snabbt och har höga avgifter.
18

  

 

Företagens marknadsföring bygger oftast på snabbheten och tillgängligheten att få pengarna. 

SMS-lånen marknadsförs som lån utan ränta. Istället ska kredittagaren betala en avgift vars 

storlek varierar beroende på kreditens storlek och företag. Dessa avgifter benämns i olika 

termer av de olika kreditföretagen. Låneavgift, lånekostnad, administrationsavgift, 

handläggningskostnad, uppläggningsavgift, avgift och kostnad är några begrepp som 

företagen använder sig av. Det är inte heller ovanligt att det dessutom tillkommer en så kallad 

SMS-avgift på 20-30 kr.
19

 

 

Även om en kund endast har ett SMS-lån hos ett kreditföretag hindrar det inte från att samma 

person kan ta lån hos flera andra SMS-låneföretag. Vissa företag har flera dotterbolag, så om 

kunden redan har tagit ett lån hos moderbolaget kan denne erbjudas att låna i något av 

dotterbolagen. Det finns ingen statistik över hur många SMS-lån som beviljas men  

Kronofogdemyndigheten för löpande statistik över hur många ansökningar om 

betalningsföreläggande som kommer in till dem på grund av obetalda SMS-lån.
20

 

 

                                                      
14

 http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf 

    ‖KFM Rapport 2007:2‖, s. 6 
15

 Marcus Lindström, Folkia, 2009-03-23  
16

 http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf ’ 

   ‖KFM Rapport 2007:2‖, s. 5 
17

 http://www.konrad.Konsumentverket.se/index.php?ID=953&ParentID=7, 

   ‖Myndigheter kritiska mot SMS-lån‖ 
18

 http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.118459 

  ‖SMS-lån en skuldfälla för allt fler ungdomar‖ 
19

 http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf 

   ‖KFM Rapport 2007:2‖, s. 5f. 
20

 Ibid. 

http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
http://www.konrad.konsumentverket.se/index.php?ID=953&ParentID=7
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.118459
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
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SMS-lånen undantas i lagen 

Konsumentkreditlagen innehåller ett antal undantag för små lån med kort löptid.
21

 Av 

Konsumentkreditlagen framgår bland annat: ”Kravet på kreditprövning gäller inte för 

engångskrediter när kredittiden är högst tre månader och kreditbeloppet skall betalas på en 

gång eller för krediter som avser mindre belopp.” Lag (2004:312)
 22

. Om krediten överstiger 

1 500 kr eller om löptiden är längre än 45 dagar ska kreditavtalet ingås skriftligen enligt 

Konsumentkreditlagen. Genom kravet på skriftlighet kan ett normalt lån först betalas ut någon 

dag efter det att ansökan om inkommit, då ansökan måste skickas per post. I och med att 

SMS-lån är en engångskredit och som i regel har en löptid på 30 dagar så kan SMS-

låneföretagen utnyttja undantagen i lagen till deras fördel. SMS-lånet kan således betalas ut 

kort efter att ansökan kommit företaget tillhanda. Visserligen kan en ansökan om en kredit via 

ett bankkontor också betalas ut direkt, men skillnaden är att SMS-lånen oftast ansöks via SMS 

eller Internet och kan därför betalas ut mycket snabbare än andra lån. Den snabba 

utbetalningen är troligtvis det som gjort att SMS-låneföretagens slagit igenom på marknaden. 

SMS-låneföretagen har inte heller krav på kreditprövning eller informationsplikt. Detta 

eftersom SMS-låneföretag som erbjuder korta krediter med små belopp, så som SMS-lån, inte 

behöver göra en kreditprövning eller informera om effektiv ränta i deras marknadsföring.
23

 

 

Exemplifiering av hur en SMS-låneskuld ökar i omfattning: 
Om en person tar ett SMS-lån på 4 000 kr och denne inte betalar i tid skickar företaget ut en 

påminnelse vars avgift är 50 kr. Om individen fortsätter att undvika att betala så skickas ett 

inkassokrav ut om 160 kr. Skulden är då uppe i 4 210 kr.  

 

4 000 + 50 + 160 = 4 210 kr 

 

Skulden fortsätter att öka med 340 kr på grund av ombudskostnader plus 30 kr i 

dröjsmålsränta. Dessutom ökar skulden genom betalningsföreläggande på 300 kr och 600 kr i 

indrivning. Skulden har då gått från att vara 4 000 kr till 5 480 kr. 

 

4 210 + 340 + 30 + 300 + 600 = 5 480 kr  

 

På ca 80 dagar kan en skuld ha ökat från 4000 kr till 5 480 kr. 

 

Källa: Kronofogdemyndigheten,”Lärrarrummet”, Lektion 1-att betala 

 

 

 

 

                                                      
21

 http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/ 
 ―SMS-lån-varför ser det ut som det gör?‖ 
22

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830, 

‖ Konsumentkreditlag (1992:830)‖ 
23

 http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/ 

―SMS-lån-varför ser det ut som det gör?‖ 

http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830
http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/
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2. METOD 
 

 
I det här kapitlet presenterar vi olika metoder som kan användas vid forskning samt 

motiverar det vetenskapliga synsättet som vi har använt oss utav. 

 

 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 

Positivism och hermeneutik är två skilda vetenskapliga huvudinriktningar. Positivismen har 

sin grund i naturvetenskapen och bygger på att det finns en absolut sanning. Positivism 

kommer från det latinska positum; sätta, ställa, lägga. Det vill säga att fakta eller data är 

utsatt, ställt eller lagt till en forskare, vars uppgift är att samla in och organisera fakta. Data 

eller fakta bör vara observerbara, enligt positivismen.
24

    

 

Hermeneutiken har en humanistisk inriktning där förförståelse och fördomar är viktiga 

begrepp.
25

 Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och skapar sig en förståelse för grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen. Den mänskliga existensen kan tolkas och förstås med hjälp av språket och man 

kan även tolka handlingar, livsyttringar och spår från människan.
26

 Inom hermeneutiken är 

‖förförståelse‖ och ‖förståelse‖ två centrala begrepp
27

. Med förförståelse menas att vi inte 

uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen, utan det som förefaller vara rena 

sinnesintryck är egentligen tolkningar. Förförståelse kan beskrivas som den uppfattning som 

en forskare har om en händelse. Denna förförståelse grundar sig i tidigare erfarenheter, 

utbildning eller annat vetenskapligt arbete. Forskaren har också en hel del fördomar, det vill 

säga socialt grundade subjektiva uppfattningar om det som ska undersökas. Fördomarna är 

omöjligt att frigöra sig ifrån och kommer därför reflekteras i forskningsprocessen. Forskaren 

har inskolats i ett visst samhälle och uppfattar därför verkligheten på ett sätt som 

överensstämmer med detta samhälles kultur. Förförståelsen påverkas alltså i hög grad av 

värderingar och kan sägas bygga på ett slags önsketänkande.
 28

 Inom hermeneutiken finns det 

knappast någon förståelse utan förförståelse. Förförståelsen kan leda fram till en ny förståelse 

genom förnyelse, omskapande samt nya insikter hos forskaren. Det handlar således inte om 

återskapande av tidigare föreställningar. Den hermeneutiska spiralen visar relationen mellan 

förförståelse och förståelse.
29

  

 
 

                                                      
24

 M. Alvesson, (2008), s. 32f. 
25

 L. Norén, (1995), s. 34 
26

 R. Patel, (2003)s. 28f 
27

 T. Thurén, (2006),  s. 53 
28

 I. Holm, B. Solvang, (1997), s. 95 
29

 L. Norén, (1995), s. 34 
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Figur 2: Hermeneutisk spiral 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, (2001), s. 222 

 

Den hermeneutiska spiralen visar att erfarenhet och förförståelse sätter varandra i ett oändligt 

kretslopp. Forskaren har från början förförståelse om det som ska undersökas. Med hjälp av 

denna förförståelse formulerar forskaren ett antal frågor om det som ska undersökas. Vartefter 

forskaren får svar på sina frågor så tolkar han informationen och får därmed en ökad 

förförståelse. Med hjälp av den nya förförståelsen formulerar forskaren nya frågor vilket i sin 

tur leder till en ny tolkning och förförståelse. Större erfarenhet ger en bättre förförståelse 

vilket innebär att man hela tiden får en bättre nyanserad bild av det som undersöks.
30

 

2.1.1 Val av vetenskaplig huvudinriktning 

I denna uppsats har vi valt att utgå från det hermeneutistiska synsättet. Vi har valt denna 

forskningsmetod eftersom undersökningen inte resulterar i några absoluta sanningar utan våra 

och respondenternas tolkningar och förstålelser påverkar utfallet. Vi studerar och tolkar den 

information vi får fram i vårt arbete och skapar genom detta en förståelse för problemet.  

Hermeneutiken är inte så strikt när det gäller formuleringen och utifrån detta använder vi 

benämningen ‖vi‖ när vi skriver detta arbete.  

 

Den kunskap och de värderingar som vi hade innan uppsatsskrivandet påverkar vår tolkning 

av den teori, intervjuer och fokusgrupp som den här uppsatsen bygger på, med andra ord 

påverkar vår förförståelse den tolkning vi gör av den information vi får in.  

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns tre olika arbetssätt att tillämpa för att sammankoppla teori och empiri; deduktion, 

induktion och abduktion. Deduktion handlar om att följa bevisandets väg, det vill säga att 

forskaren utgår från allmänna principer och redan existerande teorier och formulerar slutsatser 

om enskilda företeelser. Genom detta deduktiva arbetssätt antas objektiviteten kunna stärkas i 

forskningen då utgångspunkten är från befintlig teori. Induktivt arbetssätt är att följa 

upptäckandets väg, det vill säga att studera forskningsobjekt och sedan utifrån den insamlade 

informationen formulera en teori. Risken här är att forskaren egentligen inte vet något om 

teorins allmängiltighet då den framkommer från underlag från en specifik situation, en 

speciell avgränsning. Abduktion kan ses som en kombination av deduktion och induktion. Vid 

ett sådant arbetssätt arbetar forskaren utifrån ett specifikt fall och formulerar utifrån detta ett 

                                                      
30

 Thurén, 2006, sid 59 ff. 
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hypotetiskt mönster som kan förklara det specifika fallet. Sedan prövas denna hypotes på 

andra fall för att kunna utveckla och utvidga hypotesen och därmed bli mer generell. Risken 

här är att forskaren låter sina förkunskaper påverka arbetssättet allt för mycket. Det positiva 

med arbetssättet är att forskaren inte låser sig i en sådan hög grad som vid användandet av 

induktivt eller deduktivt arbetssätt.
31

  

2.2.1 Val av forskningsansats 

Vi har valt att utgå från ett induktivt synsätt i uppsatsen. Detta eftersom vi samlat in empirisk 

data från ett mindre antal individer som vi sedan utvecklat till generella slutsatser utifrån vår 

specifika situation och avgränsning. För att kunna ha utgått från en abduktiv forskningsansats 

hade vi behövt mer teori och respondenter att stå på. Deduktion utgår från redan befintlig 

teori, vilket det inte finns så mycket av gällande detta ämne, vilket resulterade i att vi inte 

kunde använda en deduktiv forskningsansats.   

 

2.3 Undersökningsmetod  

I metodteorin, särskilt inom samhällsvetenskapen, skiljer man mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder
32

. Det finns dock ingen absolut skillnad mellan dessa metoder och det går 

att kombinera dem i en och samma undersökning. De båda metodernas syfte är att ge en bättre 

förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper samt institutioner 

handlar och påverkar varandra. Den grundläggande skillnaden är att kvantitativa metoder 

omvandlar informationen till siffror och mängder och utifrån det genomförs statistiska 

analyser. I en kvalitativ metod är det istället forskarens uppfattning eller tolkning av 

informationen som är det centrala.
33

 

 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa metoder samt är i 

stor utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida.
34

 Forskaren har i förväg bestämt 

vilka frågor som ska ställas och vilka de tänkbara svaren är. Det tas ingen hänsyn till att 

informatören tycker andra frågor är viktigare eller om svaren upplevs som relevanta eller inte 

av den enskilde respondenten.
35

 Kvantitativa metoder utgår, till skillnad från kvalitativa, från 

forskarens idéer och vilka utsträckningar och kategorier som ska stå i centrum.
36

 

  

Kvalitativa metoder bygger på att få en djupare förståelse för det problem som undersöks. I 

denna metod samlas information in från flera olika håll för att kunna beskriva helheten av det 

som studeras.
37

 Metoden har sin styrka i att den visar på totalsituationen.
38

 Informationen 

inhämtas under former som är så nära kopplat till vardagliga samtal som möjligt och 

informationskällan ska ha stor frihet att utforma sina egna uppfattningar.
39

 Ett centralt 

kriterium för kvalitativ metod är att beakta och fokusera på öppen, mångtydlig empiri, detta 

även fast många kvalitativa metoder poängterar vikten av kategorisering. De kvalitativa 

                                                      
31

 R. Patel, (2003)s. 23f. 
32

 I. Holme, B. Solvang, (1997), s. 13ff. 
33

 Ibid. s. 76 
34

 Ibid. s. 14 
35

 Ibid. s. 82 
36

 M. Alvesson, (2008), s. 17 
37

 I. Holme, B. Solvang, (1997), s. 13 
38

 Ibid. s. 79 
39

 Ibid. s. 82 
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metoderna utgår även från studiesubjektens perspektiv, forskarens närvaro och 

tolkningsarbete är viktigt.
40

  

2.3.1 Val av undersökningsmetod 

I den här uppsatsen har vi använt oss av den kvalitativa metoden. Eftersom syftet med denna 

undersökning är hur olika intressenter ser på SMS-lån har vi försökt samla information från 

många olika människor som har kunskap inom ämnet. Vi har således försökt att få en 

helhetsbild och ökad förståelse av problemet. Informationen har vi sedan försökt tolka och 

utvecklat till idéer som svarar på våra frågeställningar.  

 

En kvantitativ metod är mer styrd än en kvalitativ gällande frågeformuleringen. Eftersom det 

inte gjorts så mycket tidigare forskning ansåg vi därför att det var viktigt att respondenten fritt 

fick uttrycka sina egna uppfattningar. Vi fann att vi inte hade möjlighet att samla in tillräcklig 

kvantitativ information för att arbetet skulle bli relevant. Det hade krävts ett större underlag 

för att redogöra för en teori för vårt problem. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

En metod är ett verktyg för att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap. Metodvalet 

ska göras utifrån den information som ska undersökas.
41

 

 

Primärdata är förstahandskällor, det vill säga sådana data som vi själva samlar in genom att 

göra en egen undersökning
42

. Sekundärdata är sådan information som redan finns och som är 

framtagen för andra ändamål och syften än vad den egna undersökningen inriktar sig på. 

Sekundärdata är användbart för att öka kunskapen och medvetenheten om det gällande 

ämnet.
43

  

2.4.1 Val av datainsamlingsmetod  

I vår metod har vi använt oss av både primär- och sekundärdata för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Våra primärdata består av de intervjuer och den fokusgrupp som vi utfört. Vi 

har utfört elva stycken intervjuer med olika intressenter i samhället och har genom detta fått 

fram primärdata. Våra primärdata består även av den fokusgrupp som vi genomförde med 

fyra stycken studenter. Den sekundära datan i detta arbete finns i form av litteratur av olika 

karaktär som använts för att öka vår medvetenhet. Vi har även använt oss av redan befintliga 

undersökningar för att öka vår kunskap inom ämnet och för att göra vårt arbete mer 

trovärdigt. 

 

2.5 Datainsamlingstekniker 

Ibland måste man samla in information som inte finns dokumenterad. I sådana fall måste 

forskaren vända sig till olika människor som på något sätt har kunskap om ämnet. För att 

samla in informationen kan forskaren då använda sig av ett antal olika tekniker. Forskaren kan 

till exempel kontakta dessa personer per post, per telefon, genom personliga besök alternativt 

genom en kombination av metoderna. Alla tekniker har sina för- och nackdelar.
44
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2.5.1 Intervjuer  

I en forskningsintervju intervjuas en expert inom ämnesområdet vars syfte är att förmedla en 

rad fakta eller faktiska sammanhang. För att kunna dra generella slutsatser bör forskaren göra 

flera intervjuer kring samma ämne. Det finns ett antal olika forskningsintervjuer att välja 

mellan. Skillnaderna mellan metoderna utgörs av det spelrum man ger intervjupersonen. I 

princip kan man säga att desto större detta spelrum är, ju mer sannolikt är det att få fram nytt 

och spännande material. Samtidigt blir det allt svårare att som forskare tolka resultatet desto 

större detta utrymme är. Det finns tre stycken huvudkategorier med olika 

användningsområden när det gäller forskningsintervjuer. 
45

 

 

Den informella forskningsintervjun är en tidskrävande metod som till stor del är beroende av 

forskarens förmåga och färdigheter. Metoden bygger ofta på deltagande genom observation. 

Den styrda eller strukturerade forskningsintervjun, även kallad kvalitativ intervju syftar till 

att alla intervjupersoner får möta relevanta och likartade ämnen. Intervjuaren använder sig 

främst av öppna frågor som inte behöver komma i någon viss förutbestämd ordningsföljd. 

Metoden är mycket flexibel och kan på så sätt fånga upp oförutsedda aspekter under intervjun. 

En stor fördel är att intervjuerna är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras 

med varandra. Den standardiserade forskningsintervjun bygger på noggrant formulerade 

frågor som kommer i en viss ordningsföljd. Intervjun består ofta av ett antal slutna frågor där 

respondenterna i princip ska välja mellan förutbestämda svarsalternativ. En fördel med 

metoden är att man kan snabbt intervjua ett större antal människor medan en nackdel är att 

metoden inte är flexibel.
46

 

 

Personliga intervjuer är går ganska fort att genomföra. En stor fördel med den här metoden är 

att intervjupersonen kan se respondenten och tyda dennes kroppsspråk. Utifrån respondentens 

ansiktsuttryck kan intervjuaren skilja ytterligare nyanser i svaren. En nackdel med personlig 

intervju är att det kan vara svårare att ställa känsliga frågor eftersom det inte finns någon 

anonymitet.
47

 

 

Telefonintervjuer är snabba och praktiska, dock finns det ett flertal faktorer som intervjuaren 

måste vara medveten om. Till skillnad från en personlig intervju så kan intervjuaren och 

respondenten vid en telefonintervju inte se varandra i ögonen. På så vis kan inte intervjuaren 

tyda kroppsspråket på respondenten, som så ofta kan säga något helt annat. En stor del av den 

omedvetna kommunikationen går på sätt förlorad.
48

  

2.5.2 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en forskningsteknik som används i syftet att samla in data till 

forskningsändamål genom gruppinteraktion. Med hjälp av fokusgrupper kan forskaren 

undersöka hur åsikter, attityder och idéer utrycks i gruppen om det givna ämnet.
49

 

 

En fokusgrupp består av en mindre grupp människor som under en begränsad tid får diskutera 

ett förutbestämt ämne. Målet med fokusgruppen är att deltagarna ska samtala fritt med 

varandra om det på förhand givna ämnet, vilket ordet ‖fokus‖ indikerar. Diskussionen leds av 
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moderatorn som inleder diskussionen och som under samtalets gång hjälper gruppen in på rätt 

spår i det fall det behövs. 
50

  

 

Fokusgruppsintervjuerna kan delas in i strukturerade och ostrukturerade. Ju mer moderatorn 

styr samtalet desto mer strukturerad anses den vara. I en ostrukturerad fokusgruppsintervju 

ska moderatorn vara så tillbakadragen som möjligt och låta gruppen samtala med varandra 

snarare än med moderatorn. Om moderatorn i stor utsträckning styr samtalet finns det risk att 

dennes förförståelse och föreställningar förs över till gruppen. Å andra sidan kan moderatorn 

se till att samtalet berör de önskvärda aspekterna. En blandning mellan strukturerade och 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer kan vara att föredra. Gruppmedlemmarna kan då 

diskutera fritt med varandra samtidigt som moderatorn kan styra samtalet om gruppen 

kommer ifrån ämnet.
51

  

2.5.3 Val av datainsamlingsteknik 

Vi har använt oss utav både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuerna vi har 

genomfört har varit mycket öppna och vi har således utgått från den strukturerade 

forskningsintervjun. Vi har utgått från ett antal ämnesområden och låtit samtalet likna ett 

vardagligt samtal där respondenten i hög grad fått styra samtalet. Vi valde att strukturera 

intervjuerna på detta sätt för att inte styra respondenterna för mycket, men utgått från vissa 

ämnesområden för att intervjuerna skulle kunna jämföras med varandra. I jämförelse till de 

andra två intervjumetoderna ansåg vi att den här var den som var snabbast och mest flexibel 

att utföra. 

 

Då människor ofta inte öppet medger att de tagit SMS-lån har det varit svårt att få tag på en 

SMS-lånetagare att intervjua. Därför valde vi istället att genomföra en fokusgrupp i syftet att 

få åsikter från personer som tagit SMS-lån alternativt potentiella lånetagare. Vi valde att 

inrikta oss på studenters åsikter, då vi tänkte att det kan vara en grupp av människor som har 

dålig ekonomi och till följd av detta själva har tagit SMS-lån eller kan ha vänner som tagit 

dessa lån. Vi utgick från en kombination av den strukturerade och ostrukturerade metoden när 

vi genomförde fokusgruppen. Detta för att se till att vi fick med de önskvärda aspekterna 

samtidigt som vi ville att gruppen skulle kunna diskutera fritt utan att våra föreställningar 

överfördes på respondenterna. Vi bestämde oss för att inte använda oss av enkäter eftersom vi 

ansåg att det skulle bli ett för litet urval. Istället valde vi att använda oss av en tidigare 

enkätundersökning som Kronofogdemyndigheten tillsammans med Konsumentverket 

sammanställt 

 

2.6 Tillvägagångssätt och urval 

Undersökningens värde är beroende av de personer som inkluderas i arbetet. För att öka 

informationsvärdet samt skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar så ska 

forskaren försäkra sig om att han har största möjliga variationsbredd i urvalet.
52

    

 

När vi sökte information om SMS-lån så fann vi att Kronofogdemyndigheten fört löpande 

statistik om obetalda SMS-lån sedan denna form av lån introducerades på marknaden år 2006. 

Vi kontaktade då Janne Åkerlund som var ansvarig för sammanställandet av den senaste 

rapporten om obetalda SMS-lån för år 2008 och genomförde en personlig intervju med 
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honom. Han berättade om en enkätundersökning som Kronofogdemyndigheten tillsammans 

med Konsumentverkade hade genomfört år 2007. Janne Åkerlund rekommenderade oss att ta 

kontakt med Margareta Lindberg på Konsumentverket som var den som sammanställde 

informationen från landets budget- och skuldrådgivare. Janne Åkerlund rekommenderade oss 

också att ta kontakt med Charlie Söderberg, känd från tv-programmet ‖Lyxfällan‖ och som 

numera driver företaget Balansekonomi AB.  

 

Vi tog kontakt med Margareta Lindberg samt Charlie Söderberg och genomförde 

telefonintervjuer med dem båda. Charlie Söderberg rekommenderade oss att ta kontakt med 

ett företag som hjälper människor att ta ett större lån för att lösa många dyra små krediter. De 

ansåg dock att de inte hade någon information att ge oss. Efter vår intervju med Margareta 

Lindberg kände vi att vi ville intervjua någon budget- och skuldrådgivare här i Gävle och 

kontaktade därför och Kristina Fält på Konsument Gästrikland som vi sedan genomförde en 

personlig intervju med. 

 

Vi bestämde oss i ett tidigt stadium att vi ville intervjua några företag som erbjuder SMS-lån 

eftersom vi ansåg att de bör ha mest kunskap inom området. Därför tog vi kontakt med ett av 

de företag som var först ut på marknaden med att erbjuda SMS-lån. De ville inte besvara våra 

frågeställningar och därför tog vi kontakt med Folkia som idag är ett av de större företagen i 

Sverige som erbjuder SMS-lån. Vi genomförde en personlig intervju med dem. Därefter 

försökte vi kontakta samtliga SMS-låneföretag som vi fann på Internet när vi sökte efter 

‖SMS-lån‖. Dock visade det sig vara ett stort problem för oss att få intervjuer med SMS-

låneföretag eftersom deras hemsidor generellt inte har några konkreta uppgifter till någon 

ansvarig för företaget och i vissa fall inte något telefonnummer till kundtjänst. I vissa fall var 

samtalskostanden på en mycket hög nivå vilket fick oss att utesluta dem. Många av företagen 

hade endast e-postadresser vilket gjorde att vi var tvungna att ta kontakt med dem via e-post 

och tyvärr fick vi inte ett enda svar. Efterhand fick vi kontakt med ett SMS-låneföretag som vi 

genomförde en telefonintervju med. Detta företag har valt att vara anonyma i vårt arbete. 

Respondenten för detta företag rekommenderade oss att ta kontakt med 

Kronofogdemyndigheten och någon som tagit SMS-lån. Dock ville inte denna respondent 

lämna ut några uppgifter till någon SMS-lånetagare som vi kunde ta kontakt med. 

 

När vi sökte artiklar om SMS-lån på Internet fann vi ett reportage om Arne Andersson på 

Familjeslanten i Gävle. Vi tog då kontakt med Familjeslanten som är en ideell förening som 

hjälper människor i hushållsekonomiska frågor och fick där en personlig intervju med Arne 

Andersson. Han rekommenderade oss att ta kontakt med Insolvens som är en förening som 

vänder sig till överskuldsatta. Vi kontaktade då Ulrika Ring som är ordförande på Insolvens i 

Stockholm och genomförde en telefonintervju med henne. Arne Andersson rekommenderade 

även att vi skulle ta kontakt med Jan Ertsborn som sitter i riksdagen vilket vi gjorde och det 

resulterade i att vi att blev hänvisade till att ta del av ett betänkande. 

 

Vi hade gärna velat komma i kontakt med någon som tagit SMS-lån. Dock har vi haft svårt att 

få tag i en sådan person eftersom de SMS-låneföretag som vi intervjuat inte får lämna ut 

uppgifter om deras kunder. Vi lämnade våra uppgifter till några som vi intervjuat så att de 

kunde föra dem vidare så att de kunde ta kontakt med oss om de var intresserade. Vi har även 

frågat runt bland bekanta för att komma i kontakt med SMS-lånetagare, men utan resultat. 

 

Vi fick under arbetes gång se Finansinspektionen nämnas på lite olika ställen, varav vi 

beslutade att kontakta dem och höra vad de kunde tillföra vårt arbete. Vi kom då i kontakt 
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med Sara Ekstrand som arbetar på Finansinspektionen som vi genomförde en telefonintervju 

med.  

 

Under arbetets gång kom vi fram till att det kunde vara intressant att få en banks syn på SMS-

lån, vilket medförde att vi tog kontakt med Pär Bäck på Swedbank och genomförde en 

personlig intervju med honom.  

 

Sammanfattningsvis har vi genomfört följande intervjuer. 

 Per Spångberg och Marcus Lindström, Folkia 

 SMS-låneföretag, anonymt 

 Janne Åkerlund, Kronofogdemyndigheten 

 Margareta Lindberg, Konsumentverket 

 Kristina Fält, Konsument Gästrikland 

 Arne Andersson, Familjeslanten 

 Charlie Söderberg, Balansekonomi AB 

 Ullrika Ring, Insolvens-riksförbundet för överskuldsatta 

 Jan Ertsborn, riksdagen 

 Sara Ekstrand, Finansinspektionen 

 Pär Bäck, Swedbank 

 

När vi skulle samla ihop folk som ville ställa upp i vår fokusgrupp stötte vi på lite problem. Vi 

valde att avgränsa oss till studenter, men det svåra med det var att hitta frivilliga. Vi började 

med att kontakta de vi studerat med genom åren och som vi umgås med privat, dock utan 

resultat. De flesta hade fullt upp med sina egna arbeten och kunde därmed inte ställa upp. Vi 

försökte med att sätta upp lappar på Högskolan där vi efterlyste intresserade, men ingen 

nappade på det. Det var sedan via bekantas bekanta som vi lyckades samla ihop fyra stycken 

studenter och kunde därmed genomföra vår fokusgrupp.  

 

2.7 Trovärdighet 

En trovärdig uppsats har en hög validitet och reliabilitet
53

. För undersökningens trovärdighet 

är det viktigt att ha källor som är så oberoende av varandra som möjligt. Om källorna har en 

hög grad av överrensstämmelse är undersökningens trovärdighet stark.
54

 

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga faktorer som måste uppmärksammas vid en 

undersökning. Reliabilitet anger tillförlitligheten i en mätning. Tillfälligheten får inte påverka 

resultatet och därför är det viktigt att en undersökning bygger på ett representativt urval av 

personer. Resultatet i en forskningsstudie ska vara detsamma vid upprepade mätningar och 

oberoende av vem den utförs av.  Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna i undersökningen 

utförs och hur noggranna forskarna är vid bearbetningen av informationen. Om samma metod 

tillämpas av olika personer på samma material och om forskarna kommer fram till samma 

resultat så har undersökningen en hög reliabilitet. 
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Validitet avgör hur väl en undersökning täcker sitt område. Den kontrollerar om forskaren 

verkligen har undersökt det som skulle undersökas och ingenting annat. Validiteten är 

beroende av vad vi mäter och om detta är ut klarat i frågeställningen.
55

 

2.7.2 Källkritik 

Källkritik handlar om att vara kritisk till de källor som används och kunna se vad som är och 

inte är sant i den information som man möter. Utöver det handlar källkritik även om att tala 

om hur man vet det man tror man vet. Källkritik används för att värdera källorna och bedöma 

dess trovärdighet.
56

 För alla källor finns det en avsändare och ett budskap och källkritiken är 

ett hjälpmedel för att ta reda på vem denna avsändare är och hur budskapet lyder och 

därigenom kunna dra slutsatser om källan är vinklade eller liknande.
57

 

 

Fyra kriterier gällande källkritik är; Äkthet, det vill säga att källan ska vara det den utger sig 

för att vara. Tidssamband, det vill säga att tiden då källan uppkom och när den ska användas 

inte ska vara allt för lång, ju längre tid desto osäkrare källa. Oberoende, det vill säga det inte 

ska vara en avskrift eller ett referat av en annan källa. Tendensfrihet, det vill säga källan ska 

inte vara påverkad av en persons personliga intressen av olika slag. Det är även viktigt att 

skilja på berättelser om något och kvarlevor, lämningar, av något. 
58

 Källan ska även vara 

valid, ha relevans och vara reliabel.
59

 

2.7.3 Undersökningens trovärdighet 

Vad gäller reliabiliteten i detta arbete har vi försökt finna så många respondenter som möjligt 

för att få ett representativt urval. Undersökningen är baserad på elva styckens respondenter 

samt en fokusgrupp om fyra studenter, i samhället år 2009, och deras kunskaper och åsikter 

om SMS-lån. Respondenternas tolkningar, erfarenheter och kunskaper påverkar 

undersökningens utgång. Skulle undersökningen genomföras på andra utvalda respondenter är 

det möjligt att utfallet skulle falla något annorlunda. Dock har vi varit i kontakt med de 

personer som i dagens läge har mest kunskap om ämnet och som kan ha något att tillföra 

arbete. Detta kan vi se genom att våra respondenter rekommenderat oss att ta kontakt med 

dem som vi redan intervjuat. På så sätt har vi slutit cirkeln. Reliabiliteten i undersökningen 

skulle ha blivit högre om vi hade fått kontakt med några som tagit SMS-lån. 

 

Gällande validiteten i detta arbete har vi försökt täcka in området med vårt val av 

respondenter så noggrant som omständigheterna gav möjlighet till. Vi har arbetat för att 

validiteten i arbetet ska vara så hög som möjligt.  

 

Vi bedömer att våra källor är trovärdiga och aktuella. Vi har försökt använda oss av så färsk 

litteratur som möjligt och vi har använt oss av tillförlitliga och aktuella hemsidor. Många av 

de hemsidor som vi använt oss av har rekommenderats av dem vi genomfört intervjuer med.  

 

 

                                                      
55 I. Holm, B. Solvang, (1997), s. 163 
56

 T. Thurén, (2005), s. 9 
57

 http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/ 

   ―Källkritik— innehållsförteckning till Kolla källans sidor om källkritik” 
58

 T. Thurén, (2005), s. 13 
59

 L. Eriksson, m.fl. (2006), s. 167 

http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/lathund/


Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  22 (76) 

3. EMPIRI 
 

 

I det här kapitlet redogör vi för insamlad empiri, som vi har samlat in genom intervjuer, 

fokusgrupp samt Kronofogdemyndigheten och Konsumentverkets statistiska uppgifter.  

Data från intervjuer och fokusgrupper presenterar i sammanfattande text medan data från  

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har bearbetats. 

 

3.1 Statistiska uppgifter från Kronofogdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten har sedan år 2006, då SMS-lånen introducerades på den svenska 

marknaden, halvårsvis mätt och analyserat inkomna ansökningar om betalningsföreläggande 

till följd av obetalda SMS-lån. Myndigheten kan genom sitt arbete konstatera att denna form 

av krediter har ökat oavbrutet samt att ungdomar i åldrarna 18-25 år varit överrepresenterade i 

deras statistik.
60

 

 

Sedan år 2007 har antalet obetalda SMS-lån ökat med ca 75 %. Under 2008 fick 

Kronofogdemyndigheten in totalt 35 775 ansökningar på grund av obetalda SMS-lån. Det är 

en växande marknad vilket visar sig genom att antalet företag som ansökte om 

betalningsföreläggande av SMS-lån ökade med 60 % sedan år 2007. 
61

 
 

 

Figur 3: Antal ansökningar till Kronofogdemyndigheten till följd av obetalda SMS-lån 

 
Källa: Rapport Kronofogdemyndigheten - ”Obetalda SMS-lån. Konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten”.  

 

 

 

                                                      
60

http://kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf,  

  ‖Rapport Kronofogdemyndigheten – Obetalda SMS-lån. Konsekvenser hos Kronofogden‖, s. 1 
61

http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5

.5947400c11f47f7f9dd800029.html 

  ‖Fortsatt stark ökning av obetalda SMS-lån‖ 

http://kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html


Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  23 (76) 

 

Ålderfördelning och könsfördelning av ansökningarna hos 

Kronofogdemyndigheten 
 
Figur 4: Ungdomars andel av ansökningarna 

 
Källa: Rapport Kronofogdemyndigheten - ”Obetalda SMS-lån. Konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten”  

s. 1. 

 

Jämfört med år 2007 minskade andelen ansökningar riktade mot ungdomar år 2008 från 36 % 

till 27 %.  Trots det är ungdomar mellan 18-25 år en starkt överrepresenterad grupp och stod 

år 2008 för 14,3 % av de totala ansökningarna om betalningsförelägganden till följd av SMS-

lån. Dock har det skett en förflyttning från den yngre åldersgruppen till den äldre samt en 

förändring mellan könen. Kvinnors andel av obetalda SMS-lån ökade under år 2008 och har 

därmed nästan lika många ansökningar som männen. I ålderskategorin över 46 år står 

kvinnorna för en större andel av obetalda SMS-lån jämfört med männen.
 62

 
 

Figur 5: Kvinnor och mäns andel av obetalda SMS-lån 

 
Källa: Rapport Kronofogdemyndigheten - ”Obetalda SMS-lån. Konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten” 

s 2. 

 

3.2 Enkätundersökning på Playahead 

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har genomfört en gemensam 

enkätundersökning för att få information kring varför unga vuxna valt att ta SMS-lån och vad 

de sedan använt pengarna till. De utförde enkätundersökning på människor i åldrarna 18-25 år 

som loggade in på communitysajten Playahead under tidsperioden 11-21 oktober år 2007.
63
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Nedan följer en sammanfattning utifrån de frågeställningar och det resultat som 

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket presenterade i sin rapport. Vi har valt ut och 

anpassat den efter de delar som vi anser är relevanta för vår undersökning. 

 

Totalt deltog 12 220 stycken personer i undersökningen varav 56 % (6 834 stycken) var 

kvinnor och 44 % (5 377 stycken) var män. Av de tillfrågade var 60 % i åldrarna 18-19 år och 

40 % tillhörde den äldre ålderskategorin i 20-25 år.
 
Av de tillfrågade svarade 6 % (740 

stycken) , varav 65 % var kvinnor och 35 % var män, att de tagit SMS-lån.
64

  

 

Kännedom om att låna vis SMS 
Figur 6: Fick information om SMS-lån via… 

Flervalsfråga. 

Fick information om SMS-lån via... 

55

19

10

9

4

2

72

6

2

15

1

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Reklam på t ex

teve, radio,

internet

Kompisar

Pojk/flickvän

Nyheter i t ex 

teve, press,

internet

Föräldrar

Annan

ProcentTagit SMS-lån Inte tagit SMS-lån

 
Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 16 

 

Av de tillfrågade anger majoriteten att det är framför allt genom reklam, till exempel på TV, 

press och Internet som de fått information om låneformen. 19 % av dem som tillfrågats och 

som tagit SMS-lån anger att de fått reda på att man kan låna via SMS genom kompisar. 15 % 

av respondenterna som inte har tagit SMS-lån anger att de fått kännedom om möjligheten att 

låna via SMS genom nyheter i till exempel TV, press och Internet. 
65
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Personer som tagit SMS-lån använde pengarna till 
 

Figur 7: Vad pengarna användes till 

Flervalsfråga. 
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 9 

 

37 % av dem som svarat att de tagit SMS-lån angav att de använt de lånade pengarna till 

kläder, elektronik eller andra prylar. SMS-lånet användes i 29 % av fallen till att betala 

löpande räkningar, så som till exempel hyra. 28 % av de tillfrågade uppgav att de spenderat 

pengarna på nöjen eller resor. 16 % av respondenterna svarade att de använt pengarna till att 

betala av andra lån, dock framkom det inte i undersökningen vilken form av lån det rörde sig 

om. 15 % uppgav att pengarna använts till annat. Som annat angavs bland annat alkohol, 

droger, mat och att respondenten tagit lånet för någon annan, till exempel en förälder.
66

 

 

Personer som inte tagit SMS-lån använde pengarna till 

 
Figur 8: Skulle i så fall använda pengarna till 

Flervalsfråga 

Skulle i så fall använda pengarna till...
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 11. 
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31 % av dem som svarat att de inte tagit SMS-lån skulle vid ett eventuellt lån använda 

pengarna till kläder, elektronik eller andra prylar. 26 % av respondenterna svarade att de 

skulle använda pengarna till löpande räkningar medan 21% skulle i så fall spendera pengarna 

på nöjen och resor. 10 % av de tillfrågade uppgav att de skulle använda pengarna till att betala 

av andra lån. Mat, smink, poker och droger var några exempel som uppgavs som annat.
67

 

 

Anledning till att just välja låneformen SMS-lån 
Figur 9: Därför valdes SMS-lån 
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 15 

 

69 % av respondenterna svarade att de hade valt att ta SMS-lån eftersom ‖man får pengarna 

direkt‖. 44 % av de tillfrågade förklarade att lånet togs på grund av att det är ‖enkelt att 

ansöka om SMS-lån‖. 17 % angav svarsalternativet ‖långivaren kontrollerar inte ekonomin så 

bra innan det att lånet beviljas‖. 12 % angav att ‖man kan låna utan personlig kontakt‖. 6 % 

angav annat ‖skäl‖ så som till exempel att det är det enda lån de får beviljat, att de har 

betalningsanmärkning eller att de endast behövde låna en mindre summa.
68

 

 

65 % av de tillfrågade som tagit SMS-lån uppgav även att de aldrig övervägde något banklån 

eller kreditkort innan SMS-lånet togs.
69
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Faktorer som hade påverkat till att inte ta SMS-lånet 
Figur 10: Hade inte tagit ett SMS-lån om jag…. 

Flervalsfråga. 

Hade inte tagit ett sms-lån om jag...

46

29

26

27

25

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fått vänta ett dygn

eller längre på

pengarna

Haft längre

betänketid

Förstått exakt vad

det kostade

Fått bättre

information om

villkoren

Företaget kollat

upp min ekonomi

noggrannare

Inget av

ovanstående

Procent

 
Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 20 

 

Om man hade fått vänta ett dygn eller längre på pengarna hade 46 % av de tillfrågade inte 

tagit SMS-lånet. 29 % av de tillfrågade uppger att om de hade haft längre betänketid så hade 

de avstått från lånet. 25 % av respondenterna anger att de inte hade tagit SMS-lån om de hade 

fått bättre information om villkoren. Om SMS-låneföretaget hade kontrollerat ekonomin 

noggrannare så svarar 25 % att de hade låtit bli att ta ett SMS-lån.
70

 

 

Jämfört priser och villkor mellan olika SMS-låneföretag 
Figur 11: Har jämfört priser och villkor mellan olika SMS-låneföretag 
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 17 

 

47 % av respondenterna som uppgav att de tagit SMS-lån angav att de jämfört priser och 

villkor mellan olika SMS-låneföretag innan de tog lån, medan 45 % uppgav att de inte hade 

gjort det. 8 % av de tillfrågade angav svarsalternativet ‖vet ej‖.
71
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Medvetenhet om avgifterna vid lånetagandet 
Figur 12: Kände till avgifterna när lånet togs 
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 17 

 

Av de tillfrågade som tagit SMS-lån uppgav 69 % att de kände till låneavgifterna när de tog 

lånet. 31 % av respondenterna uppgav att de antingen inte kände till avgifterna alternativt att 

de inte kom ihåg dem.
72

  

 
Figur 13: Avgifterna för lånet är 
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Källa: KFM Rapport 2007:2 s. 18 

 

64 % av de tillfrågade som tagit SMS-lån uppger att de tycker att avgifterna för SMS-lånet är 

höga. 24 % av respondenterna uppger att de tycker att avgifterna varken är höga eller låga. 6 

% anser att avgifterna för lånet är låga och 6 % har ingen uppfattning.
73
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3.3 Intervjuer 

3.3.1 Personlig intervju med Per Spångberg, VD och Marcus Lindström, 

Marknads – och Försäljningschef, Folkia 

Folkia AB är ett svenskt bolag som grundades år 2006. Företaget är idag ledande i Sverige 

på SMS-lån. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Folkia AS med säte i Oslo och har för 

nuvarande ca 25 stycken anställda.  

 

Enligt Per Spångberg har bankerna de senaste 10 till 15 åren främst sänkt sina kostnader 

genom att använda den nya tekniken som finns, framförallt Internet, där kunderna får göra 

jobbet själva, men det är fortfarande i stort sett samma avgifter för kunden. Den normala 

‖retail‖ banken ger ut lån som är långa produkter, stora lån, främst bolån, som man ofta har 

kvar stora delar av livet, berättar Per. Bolån är en typisk låg marginal produkt som bankerna 

inte tjänar särskilt mycket pengar på. Istället har de många tilläggsprodukter, så kallade korta 

produkter, vilka de gör sin största lönsamhet på, till exempel blancolån och kortkrediter.  

 

Per säger; ”mobiltelefonen kan idag jämföras med att man förr i tiden hade pengar i 

plånboken, mobilen kommer sannolikt i framtiden att utvecklas än mer och bli mer av en 

elektronisk plånbok.” 

 

När banker ger ut lån utvärderar de kunderna individuellt, till exempel räntan höjs beroende 

på olika faktorer i individens liv. Om personen exempelvis är arbetslös, skild eller har en 

invandrarbakgrund så får denne ofta betala högre ränta än normalt om de alls beviljas ett lån, 

vilket Per menar kan vara integritetskränkande i många fall. Per tror inte att människor är 

medvetna om att de bedöms individuellt. Vad gäller Folkia gör de sina kreditbedömningar på 

samma sätt som bankerna, men Folkia tillämpar ett enhetspris, vilket enligt Per är allt 

vanligare i många konsumentnära branscher som till exempel detaljhandel eller telekom. Det 

gäller för konsumenterna att uppfylla de krav som ställs för produkten ifråga, istället för att 

priset varierar efter kundprofilen – samma pris för alla – detta är en av Folkias viktigaste 

drivkrafter och en innovation när det gäller att prissätta finansiella tjänster, säger både Per och 

Marcus Lindström.  

 

Går kunden till en bank måste de låna mer än vad de egentligen kanske behöver menar Per. 

Bankerna tar även ut en uppläggningsavgift och ränta, vilket leder till att små lån blir dyra. 

Folkia vill vara ett alternativ till dem som ibland behöver ta ett litet lån och inte är i behov av 

ett större lån.  

 

Marcus säger; ‖vår målgrupp är ofta de som inte är välkomna till banken, de som inte har en 

så avancerad ekonomi eller så stora lånebehov”.  

 

En annan viktig och grundläggande faktor för Folkia är, att de uttrycker priset på sina 

produkter i kronor och ören, så att folk ska förstå precis vad priset är i slutändan. Enligt ett 

flertal undersökningar är det mindre än 1/6 av svenska folket som förstår vad effektiv ränta är 

och kan inte relatera till det, menar Per, än färre som verkligen kan räkna ut det själva. Folkia 

vill tydliggöra vad det verkligen kommer att kosta. Här gav Per exempel med att dagens 

prissättning som bankerna tillämpar kan liknas vid att man uttrycker vad ett hotellrum 

kommer kosta per år när någon frågar, men att det i realiteten blir ett helt annat pris när det 

bara gäller en eller ett par nätter på hotellrummet.  



Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  30 (76) 

Per tog också upp andra avgifter i samhället som han ansåg skulle kunna anses som 

oacceptabla, i jämförelse med den kostnad som Folkia tar ut för sina lån. Till exempel om 

trängselavgiften skulle vara försenad en dag så blir det en extra kostande på 500 kr. En orsak 

till att denna kostnad inte leder till någon uppståndelse, skulle kunna vara att det är staten som 

tar ut den och inget privat företag, menar Per. Uttryckt i årsprocent skulle ju denna kostnad 

dock i både teori och praktik kunna uppgå till flera miljoner procent på årsbasis, berättar Per. 

 

Marcus säger; ”på Folkia kostar 1000 kr 250 kr att låna på 30 dagar, inga andra avgifter 

tillkommer”.  

 

”Vi har en extremt tydlig prissättning”, säger Marcus Han påpekar att de är mycket måna om 

vilka de lånar ut till. När en kund gjort en ansökan via ett telefonsamtal eller hemsidan ringer 

de alltid upp kunden för att genomföra ID-kontroll och kreditprövning samt ställa ett antal 

andra kontrollfrågor för att säkerställa kundens identitet och att de i övrigt är införstådda med 

vad produkterna innebär villkorsmässigt. Inga nya kunder kan hos Folkia ansöka om lån via 

SMS.  

 

Folkia har som målsättning att kunden ska betala tillbaka de lånade pengarna av främst 

affärsmässiga skäl, det är så Folkia tjänar pengar, men det är naturligtvis också för kundens 

bästa. Per säger att Folkia självklart förlorar pengar om kunderna inte kan betala tillbaka sina 

lån. När en kund inte betalat tillbaka lånet på utsatt tid, har Folkia som policy, till skillnad 

från många större bolag exempelvis teleoperatörer, förlag eller banker, att ringa upp kunden 

och kontrollera att det inte blivit något missförstånd och ger därmed kunden en ytterligare 

chans till att betala innan det går till inkasso.  

 

Enligt Marcus får Folkia in mest ansökningar på morgonen. Förra året hade Folkia totalt 

165 000 lån, viket är en ökning med ca 30 % från år 2007 samtidigt som antalet ansökningar 

om betalningsföreläggande minskade med 40 %. Betydligt färre av Folkias ärenden går till 

inkasso idag än när de började sin verksamhet. Folkia hade knappt 2 % kreditförluster i fjol 

(2008). 

 

Marcus gör en jämförelse; ”på SBAB kan man få ett lånebesked på 3 minuter som man sedan 

kan använda för att tillexempel lägga ett bud på en bostad”. 

 

De krav som Folkia ställer på sina låntagare är att de ska vara minst 20 år samt ha en inkomst 

på minst 24 000 kr/år. Kunderna får inte ha några betalningsanmärkningar och får bara ta ett 

lån i taget. De får inte heller ha någon skuld hos Kronofogdemyndigheten. Innan några pengar 

betalas ut ringer Folkia upp kunden och har en kortare intervju med dem. Inga pengar betalas 

heller ut efter kl. 20.00. Kunden kan oftast få ut pengarna samma dag, men ibland sker 

utbetalningen först dagen efter.  Enligt Folkias egna kundundersökningar är snabbheten inte 

så viktig för deras kunder, det är inget kunden kräver eller trycker på när de ansöker om lånet 

menar Marcus. Uppskattningsvis är det ca 7 av 10 potentiella nya kunder hos dem som nekas 

att ta lån. Marcus anser att de som företag tar ett stort ansvar då de har en åldersgräns på 20 år 

och krav på en minimum lön samt att det inte ska finnas en tidigare skuld hos 

Kronofogdemyndigheten. 

 

Per påpekar; ‖det är oftast de större lånen som leder till att folk blir överskuldsatta och inte 

de små lånen som vårt företag erbjuder”. Något som också enligt Per bekräftas av föreningen 

för överskuldsatta i Sverige – Insolvens. 
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Marcus kan inte se att deras kunder går att kategorisera in i olika grupper där någon grupp 

skulle vara påtagligt större än någon annan. Dock kan de se att en genomsnittskund hos Folkia 

är ca 35 år, har omkring 250 000 kr/ år i inkomst och det är lika många kvinnor som män som 

tar lånen. Den vanligaste boendeformen hos deras kunder är hyresrätt i första hand, 

bostadsrätt och villa är inte lika vanliga boendeformer. Företaget har sett att deras 

genomsnittliga kund stiger i ålder och får en ökad kreditvärdighet. Folkia ser att de har 

återkommande kunder, men de vet inte riktigt hur många. Marcus uppskattar att det är mindre 

än varannan kund som är återkommande. Det görs alltid nya kreditupplysningar på 

återkommande kunder. 

 

Såsom för all kreditverksamhet förekommer en topp i början av året och en efter sommaren, i 

augusti och september. Angående lågkonjunkturen är det svårt att säga hur den påverkat 

antalet kunder hos Folkia. Det har på senare tid kommit fler kunder av ett annat slag, men vad 

som är en konjunkturell effekt och vad som är allmänt ökad acceptans och efterfrågan för 

Folkias produkter är svårt att säga. Tillväxten har varit stark ända sedan företaget startades.  

 

Marcus tror att det kan vara en vanlig faktor att personer som är kunder hos dem inte vill 

fråga sin familj, vänner, arbetsgivare eller andra finansbolag om pengar och därför vänder sig 

till Folkia istället. Företaget har gjort egna undersökningar där det framkommit att kunderna 

till största del lånar för oförutsedda utgifter, till exempel om bilen går sönder eller en oväntad 

tandläkarkostnad. Det är vanligast att deras kunder tar lån på 3000 kr Det finns väl belagda 

undersökningar, enligt Marcus, som visar att ungefär hälften av Sveriges befolkning har 

mindre än 1 000 kr kvar på sitt transaktionskonto sista veckan innan lön.  

 

Per gör en jämförelse; ‖när bemanningsföretagen introducerades på bredare front på 

marknaden, i början av 90-talet, var de väldigt omdebatterade och många hade negativ bild 

av verksamheten. Idag finns det många bemanningsföretag och de är numera en naturlig del 

av samhället. Jag tror detsamma kommer att ske med oss, våra typer av produkter och vår 

verksamhet, att den med tiden kommer bli allt mer accepterad av allmänheten och ett 

naturligt komplement på marknaden”.  

 

Folkia marknadsför sig med ‖låna inte mer än vad du behöver‖ och att de visar tydligt vad 

priset är. De använder sig av kommunikationskanaler så som TV-reklam, reklam utomhus och 

marknadsförs sig mycket via Internet, vilket också är den helt dominerande kanalen för 

låneansökningar från nya kunder. Folkia tror att deras kunder får kännedom om deras företag 

och tjänster via annonsering och mycket via vänner. 9 av 10 av deras kunder skulle 

rekommendera mikrolån hos Folkia till en vän, enligt en undersökning som företaget 

genomfört. 

 

Folkia har på deras hemsida en jämförelse med andra långivare på marknaden för att tydligt 

visa på priset relativt andra alternativ. Marcus anser att konsumenterna är mycket 

prismedvetna och menar att det är många av kunderna som tar del av deras prisjämförelse. 
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3.3.2 Telefonintervju med SMS-lån företag, Anonyma  

 Denna intervju genomfördes med ett företag som erbjuder SMS-lån. Företaget har valt att 

vara anonyma, men är ett något mindre företag på marknaden. Det är ett svenskt företag, 

men med finska ägare som startade sin verksamhet under sommaren år 2007.  

 

Företaget har ingen personlig kontakt med sina kunder vid ansökan. Ansökan kan ske via 

Internet eller SMS och då tas en SMS-avgift ut på 20 kr. En webbaserad kreditupplysning 

görs och för att konsumenten ska bli beviljad lånet krävs det att personen är över 18 år, att den 

är svensk medborgare, är folkbokförd, inte har spärrad identitet och inte är försatt i konkurs. 

Kunden måste även ha ett registrerat mobilnummer vars adress stämmer överrens med 

folkbokföringsadressen. Företaget ställer inga inkomstkrav, men konsumenterna får inte ha 

några betalningsanmärkningar. Således har respondenten ingen uppfattning om sina kunders 

inkomst. Ansökningar kan ske från klockan 09.00 fram till klockan 22.00 

 

Respondentens syn på SMS-lånens utveckling; ”Jag ser en efterfrågan på tjänsterna och att 

många individer anser att lånen är bra och att det finns ett behov av tjänsten på marknaden.” 

 

Dock så nämner respondenten att framtiden och utvecklingen av deras tjänster beror på om, 

och i så fall hur, lagstiftningen kommer att ändras i framtiden.  

 

Företaget har en god kundtillströmning och ser att det skett en kontinuerlig ökning av kunder 

sedan företagsstarten. Sommaren är en period då företaget ser att färre låneansökningar 

kommer in. Jan - feb har varit deras lönsammaste månader vilket respondenten tror har ett 

samband med att kunderna behöver låna efter jul. I övrigt går det lite upp och ned. Företaget 

kan inte se att lågkonjunkturen har påverkat dem, varken positivt eller negativt. Respondenten 

kan också se att det direkt på morgonen kan vara mer ansökningar medan det sedan varierar 

mycket över dagen på hur mycket ansökningar som kommer in. Respondenten tror att det kan 

ha ett samband med att kunderna vet att om de ansöker på morgonen så kan pengarna vara 

dem tillhanda på eftermiddagen. 

 

Beroende på vilken bank deras kunder använder sig av så tar det olika tid innan utbetalningen 

kan ske. Har kunderna samma bank som företaget så sker överföringen direkt, bara inom 

några minuter kan kunden då ha tillgång till pengarna. Om kunderna däremot har en annan 

bank kan utbetalningen ta upp till ett dygn, beroende på bankernas regler.  

 

”Jag tror inte att kunderna tänker efter så mycket innan de tar lånet i och med att det rör sig 

om så små belopp”, säger respondenten.   

 

Företaget erbjuder lånesummorna 500 kr, 1000 kr, 2000 kr och 3000 kr. Det är bara 

återkommande kunder som kan låna 3000 kr och bara om de betalat tillbaka de tidigare lånen 

utan problem. Nya kunder kan således inte låna mer än 2000 kr. Hamnar kunden hos inkasso 

får den inte ta ett nytt lån hos företaget förrän efter 6 månader.  

 

Respondenten berättar att deras företag marknadsför sig till största del via radioreklam som 

sker över hela landet samt till viss del via Internet. I början använde de sig även av 

tidningsreklam, vilket de idag har gått ifrån. Deras reklam är utformad så att den helt enkelt 

talar om vad det handlar om, det vill säga att det är ett lån om små belopp som kan lånas via 

SMS. 
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Respondenten berättar, ”vår reklam är brett utformad så den ska passa stora delar av våra 

kunder.”  

 

Reklamen ska vara lockande mot alla, dock inte mot barn på grund av att de är omyndiga och 

därmed inte kan använda sig av tjänsten. Respondenten nämner även att reklamen inte är 

utformade för att locka de över 50, utan den är mer fokuserad på en yngre målgrupp. 

 

Respondenten berättar att de har många återkommande kunder och uppskattar att det är ca 50 

% av deras kunder som är återkommande. Enligt respondenten är deras kunder mellan 18 år 

till 80 år, men att åldersgruppen 22 år till 33 år är mest representerade. Respondenten tror att 

anledningen till att denna åldersgrupp är överrepresenterad är konsumtionssamhället som 

råder idag, vi konsumerar på ett annat sätt idag än vad vi gjorde förr. Vad gäller kön så kan 

respondenten inte se någon skillnad mellan män och kvinnor vad gäller vilka som tar SMS-lån 

hos dem. Det är kunder i alla åldrar som inte klarar av att betala tillbaka lånen, där kan 

respondenten inte se någon specifik åldersgrupp. Respondenten nämner att företaget förlorar 

på att kunderna inte betalar tillbaka sina lån av den anledningen att det innebär en kundförlust 

för dem.  

 

Respondenten berättar; ”Jag har ingen uppfattning om vad konsumenterna använder sina 

lånade pengar till, det är inget de måste redovisa vid ansökningen och vi har inte heller gjort 

någon undersökning angående detta.”  

 

Respondenten kan inte se några särskilda faktorer till varför kunderna tar lånen eftersom 

företaget inte har gjort några undersökningar kring det.  

 

I denna bransch nämner respondenten att återbetalningen är lite sämre än i andra branscher. 

Företaget har som policy att kunder inte får ta ett nytt lån om de har ett lån hos dem som inte 

är återbetalt.  

 

3.3.3 Personlig intervju med Janne Åkerlund, Kronofogdemyndigheten i 

Stockholm  

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skuldfrågor. Janne 

Åkerlund arbetar som kommunikatör vid myndigheten och har goda kunskaper om SMS-lån. 

 

Enligt Janne Åkerlund fick Kronofogdemyndigheten in 35 000 ansökningar om obetalda 

SMS-lån år 2008. Han menar att SMS-lånen tillåter den skuldsatta att leva över sina 

tillgångar. 

 

Janne berättar att det är kreditgivarna som själva bestämmer vilka krav de ska ha för att en 

kund ska få ta ett SMS-lån. Enligt Janne finns det undantag i Konsumentkreditlagen för korta 

lån av låga summor. I lagen regleras inte effektiv ränta, sättet att ingå avtalet eller 

kreditupplysning. På så sätt är det upp till de olika företagen att bestämma detta själva. 

Därmed har det skett en ökad differentiering kring kraven mellan de olika företagen och är 

numera större än någonsin. Janne påpekar att många större bolag har många dotterbolag. 

Janne säger: 
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”Folkia har vissa regler medan deras dotterbolag som kontosnabben och kredit365 har helt 

andra regler”.  

 

Janne menar att många av företagen marknadsför sig på ett sådant sätt att det ska framgå 

såsom att de enbart tar ut en kostnad och ingen ränta på SMS-lånet. Till exempel 

marknadsförs sig Folkia såsom att de inte har ränta utan enbart kostnad på 375 kr på ett 3 000 

kr lån. Söker man sig tillräckligt långt in på hemsidorna framkommer att det finns en ränta i 

alla fall. Sedan har Folkia och många andra kreditgivare en hög dröjsmålsränta om inte 

skulden betalas i tid, motsvarande en årsränta på 900 kr på ett SMS-lån på 3 000 kr. Många 

företag marknadsför sig även med tryckning på impulsköp. Den snabba utbetalningen har en 

gigantisk betydelse, enligt Janne, då den snabbt kan tillfredställa impulsen som kommer. Han 

tror att det är mycket vanligt att lånen tas spontant.  

 

‖Till exempel en tjej som står i en butik med en sko i handen, men som inte har kontanterna 

till skorna just nu kan då ta ett SMS-lån och köpa skorna”.  

 

Det är de som inte kan få varor på avbetalning på grund av olika anledningar som tar SMS-

lån, anser Janne. Normalt tar människor sin nya tvättmaskin, tandläkarekostnaden, eller vad 

det kan vara på avbetalning, men lever man inte upp till de krav som ställs för att få ta varan 

på avbetalning, väljer många istället att ta ett SMS-lån förklarar Janne. 

 

Kronofogdemyndighetens inkomna ansökningar om obetalda SMS-lån består främst av 

ungdomar.  

 

”Ungdomarna hade inte möjlighet att ta lån innan denna form av lån presenterades på 

marknaden”. 

 

För företagen är ungdomarna en riskfri grupp då de kan kräva dem på pengar under hela deras 

livstid, menar Janne. Företagen har rätt att utmäta kundens inkomst under så lång tid det 

behövs för att skulden ska bli återbetald. På grund av den höga räntan och kringkommande 

kostnader så växer skulden med åren och lånet blir nästintill oändligt, särskilt för de 

människor som har flera lån hos flera olika kreditgivare berättar Janne. 

 

Enligt Janne har det skett en utveckling bland medelålders kvinnor i åldrarna 35-65 år vad 

gäller obetalda SMS-lån. Många av dessa människor har redan tagit banklån och har nu 

hamnat i ny form av skuldfälla. Föräldrar kan ha ett tryck på sig att ta lån för sina barns skull, 

att de ska kunna få saker och ting som deras kompisar får.   

 

Det är fler kvinnor än män, i de äldre åldersgrupperna, som inte kan betala tillbaka sina lån. 

Fortfaranden är männen i majoritet med 52 procent av alla obetalda SMS-lån.  

 

”SMS-lån kan liknas vid en snöboll som bara blir större och större”.  

 

Till en början tar individen ett SMS-lån för att betala med förklarar Janne. Efterhand blir 

konsekvensen av detta levnadssätt att denne tvingas ta nya lån för att betala tillbaka de 

tidigare lånen. Detta till följd av att skulderna ökar i en rasande takt på grund av ränta och 

andra tillkommande kostnader. Till slut tar individen SMS-lån för att betala tillbaka sådant 

som denne redan förbrukat. 
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Janne berättar att det är ett stort problem att ingen av kreditgivarna tar hänsyn till om en 

potentiell kund lånat av något annat bolag, varken i sin egen eller i konkurrenternas koncern.  

 

”En kund kan till exempel ha lånat upp emot 90 000 kr på en dag. En sådan skuld växer till 

hela 108 000 kr på 30 dagar” 

 

Janne menar att det finns en stor brist i systemet. Innan de får in en ansökning kring ett obetalt 

SMS-lån kan individen ha lånat upp till mycket höga belopp. En individ kan alltså ha levt med 

dålig kreditvärdighet i flera månader innan Kronofogdemyndigheten meddelat utslag. 

Förvånansvärt så återkallas också hela 40 % av alla förelägganden från 

Kronofogdemyndigheten. Det innebär en stor lönsamhet för kreditgivarna. Om till exempel en 

kund tar ett SMS-lån på 3000 kr och denna inte kan betala tillbaka i tid tar företaget ut 600 kr 

i kostnad, 50 kr i påminnelse, 160 kr i inkassokostnad och 340 kr i ombudsarvode till följd av 

att detta. På så vis tjänar företagen mer på ett obetalt SMS-lån än när kunden faktiskt betalar 

tillbaka direkt. 

 

Janne berättar om bolaget ‖Femhundring‖ som låter deras kunder låna 500 kr för en kostnad 

av 39 kr. De gör en vinst på drygt 500 kr på varje och lever därmed på att kunderna inte 

betalar tillbaka i tid, vilket de själva säger på sin hemsida. 

 

”Varje individ har en viss position i samhället och människor köper vad som förväntas av 

dem”, anser Janne. 

 

Till följd av SMS-lånen är det mycket lättare att göra impulsinköp än vad det var tidigare. Om 

till exempel en person ser ett par snygga stövlar så är det mycket enkelt att denne genom ett 

SMS-lån köper varan. Om denne istället hade behövt gå till banken för att låna pengar och 

utbetalningen därmed dröjt avsevärt längre hade individen säkert undvikit köpet. Janne menar 

att unga människor tvingas in i märkeshandeln till följd av de vuxna som han liknar vid 

‖vuxna tonåringar‖. Det ställs mer krav på de unga vuxna i dagens samhälle. 

Föräldragenerationen har själva en viss attityd till kredit som förs över till de unga. Många 

vuxna har diverse kreditkort såsom, ICA-kort, Volvo-kort et cetera Många av de vuxna 

handlar på kreditkort och när lönen kommer så betalar de tillbaka på sådant som de redan har 

upplevt. 

 

Janne uppmanar konsumenter till att vara kritiska och jämföra olika alternativ innan de tar ett 

SMS-lån. Han tror inte att det är någon lösning på problemet att förbjuda SMS-lån. Istället 

anser han att det bör regleras med en hårdare lagstiftning.  

 

Jannes kommentar till Folkias liknelse med SMS-lånen kontra bemanningsföretagen var att 

bemanningsföretagen kom till för att hjälpa samhället när företagen växte snabbt och inte 

hann med att rekrytera folk själva, medan SMS-lån inte har någon sådan funktion. SMS-lån är 

bara mer negativt mot dem som redan är skuldsatta och försvårar för samhället.   

 

”Man ska se till marginalen mellan inkomst och kostnader”. 

 

En person som tjänar mycket pengar kan ha en väldigt liten marginal mellan inkomst och 

kostnader, medan en som tjänar mindre kan ha en större marginal. Janne menar att de är 

mycket viktigt att man ser till att ha ordentliga marginaler i sin privatekonomi. 
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3.3.4 Telefonintervju med Margareta Lindberg, Konsumentverket  

Konsumentverket är en statlig myndighet vars uppgift är att tillvarata konsumenternas 

intressen. Myndigheten har sitt säte i Karlstad och har där ca 105 stycken anställda som 

arbetar med konsumentfrågor. Företagens reklam och avtalsvillkor samt privatekonomi är 

exempel på områden som Konsumentverket arbetar med. Konsumentverket utbildar 

kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare och budget- och skuldrådgivare. 

 

Margareta Lindberg berättar att hon får information kring människors privatekonomi genom 

budget- och skuldrådgivare på landets kommunala kontor. Runt år 2007 började hon få in 

signaler från landets budget- och skuldrådgivare att det var många människor som hade 

problem med att betala tillbaka SMS-lån. I samband med detta gjorde Konsumentverket en 

undersökning på Internetsajten ‖Playahead‖ för att få en kartläggning av problematiken och 

sätta in åtgärder. Sedan år 2007 har det kontinuerligt skett en ökning av antalet personer som 

vänt sig till Konsumentverket på grund av obetalda SMS-lån berättar Margareta.  

 

Margareta säger, ”Signalerna som kommer in idag är att skuldsatta tagit många lån hos olika 

SMS-låneföretag, vilket leder till att skuldbeloppen blir större och större och man kommer in i 

en rullians med mer och mer skulder som följd.”  

 

Margareta tror att många får kännedom kring lånen genom företagens reklam. Hon förklarar 

att gemene man idag kan någon SMS-låts reklam. Denna aggressiva marknadsföring och den 

snabba utbetalningen tror hon absolut har påverkat många att ta SMS-lån. 

 

Fortfarande är ungdomar en överrepresenterad grupp bland låntagarna, enligt Margareta. Det 

tror hon har ett samband med att ungdomar generellt är mer påtagliga av nya produkter på 

marknaden än äldre, samt att ungdomar har lättare att ta till sig och använda sig av ny teknik. 

Dock har senaste tidens undersökningar visat att allt fler äldre kvinnor börjar ta SMS-lån. 

Margareta tror att det grundar sig i att SMS-lånen har blivit mer etablerat på marknaden och 

att det till följd av detta sker en förskjutning till andra åldersgrupper. 

 

I och med att Konsumentverket endast kommer i kontakt med de personer som tagit flera lån 

och som har svårigheter att betala av SMS-lånen så har de på så sätt inte kunskap om de 

personer där situationen inte blivit lika allvarlig. Människorna som varit i kontakt med 

Konsumentverket uppger olika skäl till varför de tagit lånen.  

 

”Människorna som kommer i kontakt med oss befinner sig i helt olika situationer och det är 

på så vis svårt att urskilja några särskilda återkommande faktorer”, berättar Margareta.   

 

Det är många individuella faktorer som spelar roll i det enskilda fallet menar Margareta. 

Konsumentverket har således inte kunnat finna några särskilda faktorer till varför dessa 

personer har tagit lånen utan har bara kunnat konstatera att det är individuella faktorer som 

spelar in.  

 

Margareta berättar att det är frekvent att SMS-lånen användas till ogenomtänkta köp. Det är 

vanligt att pengarna används för konsumtion. En lockelse för att köpa en dyr jacka för att ha 

det senaste på marknaden kan vara en anledning till att lånen tas. Vissa personer har uppgett 

att de tagit SMS-lånen som en paniklösning för att betala en räkning i form av en oförutsedd 

händelse. Andra har berättat att de tagit lånen under en längre tid för att betala löpande 

utgifter samt för att betala av andra lån. I ett fall kan det till exempel vara en sjukskriven 



Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  37 (76) 

person som tagit SMS-lånet för att betala räkningar då denne inte haft andra möjligheter till 

att få ekonomin att gå ihop. I ett annat fall kan det exempelvis vara en ungdom som tagit 

SMS-lån som spenderat pengarna på ren konsumtion.  

 

”SMS-lånen är idag lätta att ansöka om och de har en snabb utbetalning, vilket jag tror 

medför att många tar lånen utan att kontrollera villkoren.” 

 

Margareta anser att detta har en stor betydelse för att personerna väljer att ta SMS-lån istället 

för att låna på ett annat sätt. Även att konsumenten inte behöver besvara frågor för att ta lånen 

har stor betydelse tror Margareta. Enligt Margareta tycker låntagarna att det är ett bekvämt 

och smidigt sätt att låna pengar. I jämförelse till en bank så kontrollerar inte företagen som 

erbjuder SMS-lån personens ekonomi i samma utsträckning På så vis kan personer som i regel 

inte hade fått ett banklån ändå ta ett SMS-lån förklarar Margareta. Det kan såldes vara så att 

det inte är ett ‖val‖ i den meningen att ta ett SMS-lån, utan i själva verket vara så att personen 

i fråga inte får låna någon annanstans. Exempelvis får en ungdom med en låg inkomst låna av 

SMS-låneföretag men inte av banker vilket kan vara den bakomliggande faktorn till att 

personen i fråga tar SMS-lån förklarar Margareta. Skulle man få vänta på pengarna tror 

Margareta att SMS-lånen skulle minska. Dessutom uppger Margareta att personerna som varit 

i kontakt med Konsumentverket i regel tycker att det är billigt att ta ett SMS-lån.  

 

Margareta berättar, ”att låna till exempel 3 000 kr för 3 600 kr tycker många människor är ett 

förmånligt lån.” 

 

Det är för att dessa människor inte har kunskapen om vad ett lån kostar, menar Margareta. 

Konsumentverket försöker därför öka kunskapen om SMS-lån. Under det senaste året har de 

tillsammans med Finansinspektionen, genomfört en kampanj bland ungdomar som heter ‖Koll 

på Cashen‖. Arbetet går ut på att sprida information till ungdomarna om snabba krediter, vad 

det kostar och vad det kan ge för konsekvenser. Material lämnas även till lärare för fortsatt 

arbete med att sprida informationen bland ungdomarna. Genom att medvetengöra villkoren 

och konsekvenserna som kan uppstå om man tar snabba krediter för ungdomarna hoppas 

Konsumentverket och Finansinspektionen på att de snabba krediterna kommer att minska med 

tiden.  

  

3.3.5 Personlig intervju med Kristina Fält, Konsument Gästrikland  

Kristina Fält arbetar på Konsument Gästrikland som erbjuder konsumentrådgivning. Dit kan 

Gävle kommuns invånare vända sig för att få juridiska råd och stöd i frågor som rör 

privatekonomin. Konsument Gästrikland erbjuder även budget- och skuldrådgivning samt 

hjälper till med ansökningar om skuldsanering. De arbetar till stor del i förebyggande syfte 

och är därför ute bland ungdomar, pensionärer och invandrare för att informera kring dessa 

frågor. 

 

Kristina Fält börjar med att berätta, ”Jag har inte varit i kontakt med en enda person som haft 

problem med SMS-låne skulder under min yrkestid på Konsument Gästrikland.”  

 

Kristinas kollega har endast haft ett par stycken sådana fall. Det tror Kristina har att göra med 

att det är främst ungdomar som använder sig av SMS-lån och att Konsument Gästrikland 

hittills knappt inte haft några unga människor som vänt sig till dem för skuldsanering, då de 

flesta som ansöker om skuldsanering hos dem är över 40 år. Kristina har ingen uppfattning 



Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  38 (76) 

kring varför det inte finns några unga som ansöker om skuldsanering utan kan bara konstatera 

att så är fallet. Dock redogör många människor som hon är kontakt med att de har tagit andra 

former av krediter och Kristina kan på så vis se vissa likheter mellan lånen.  

  

Kristina menar att affärsidén för SMS-låneföretagen och andra kreditföretag är att kunderna 

inte ska betala tillbaka tid. Syftet med lånet är att konsumenten ska tvingas till en högre ränta 

på grund av utebliven betalning. Kristina tycker att det är helt oacceptabelt att ha en 

lagstiftning som tillåter företag att tjäna pengar på detta sätt. Konsumentkreditlagen som 

reglerar SMS-lån är från år 1992 och borde anpassas och ställa högre krav som lämpar sig i 

dagens samhälle, anser Kristina. 

 

”Jag uppfattar att de människor som tar korta krediter gör det för att kortfristigt få lite lugn 

och ro”, säger Kristina.  

 

Kristina tror att många unga människor lägger pengarna från SMS-lånen på ren konsumtion. 

Hon nämner även att hon tror all den reklam som finns idag påverkar individer oerhört 

mycket. Kristina tror att det är vanligt att många ungdomar ser något de riktigt gärna vill ha 

och impulsköper det utan eftertanke.  Lånen har blivit vanligare bland medelålders kvinnor 

och det tror Kristina har att göra med att många av dem kan vara ensamstående. Efter till 

exempel en separation så vill kvinnorna behålla den standard som de haft tidigare och med 

hjälp av lånen så har de den möjligheten. Det kan också vara ungdomar som flyttar hemifrån 

och vill behålla den standard som de är vana vid. 

 

Vid skuldrådgivning har Kristina träffat många människor som berättat att de tagit krediter för 

att betala av tidigare lån. Dock har det visat sig att så inte var fallet när de skriver sin ansökan 

om skuldsanering. Kristina menar att det är en vanlig och lätt förklaring att pengarna gått till 

att betala andra lån fastän pengarna egentligen har använts till någonting helt annat.  

 

Kristina berättar att det har fått stora konsekvenser av att alla får låna. Genom att alla 

sanktioner släpptes år 1985 och alla fick låna så blev många skuldsatta. Hon säger att det är 

lätt att låna idag, men att det var ännu värre innan Konsumentkreditlagen kom till. Dessutom 

menar hon att det är fel att alla människor ska vara myndiga. Fast man är myndig så är det 

inte alla som förstår konsekvenserna av att skuldsätta sig, till exempel personer med 

funktionsnedsättning. Kristina menar att företagen på så vis kan utnyttja dennes situation 

vilket är fel. 

 

3.3.6 Personlig intervju med Arne Andersson, Familjeslanten  

Familjeslanten är en oberoende ideell förening som bildades år 1993. Föreningens syfte är 

att stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i hushållsekonomiska frågor. 

Familjeslanten har omkring 350 stycken besökare varje år och drivs i huvudsak av budget- 

och skuldrådgivare Arne Andersson. 

 

Arne Andersson hörde först talas om SMS-lånen år 2006. Sedan dess har det blivit allt 

vanligare att människor tar lånen berättar Arne. SMS-lånen var från början ett 

ungdomsfenomen förklarar Arne och eftersom Familjeslanten inte kontaktas av ungdomar kan 

han därför inte se orsakerna till att denna grupp tar lånen. Anledningen till att ungdomarna är 

och har varit en överrepresenterad grupp tror dock Arne har att göra med att ungdomar är 

mera mottagliga än äldre.  
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”Ungdomarna är helt enkelt bättre på att anamma nya saker” säger Arne.  

 

Arne uppfattar att ungdomar använder pengarna från SMS-lånen till konsumtion. I vissa fall 

tror Arne att det kan föreligga grupptryck bland ungdomar som påverkar dem att ta lånen. Det 

kan till exempel vara så att man tar ett SMS-lån för att kunna följa med på en resa som 

kompisgänget ska åka på. Människorna som varit i kontakt med Familjeslanten har tagit lånen 

för att klara vardagliga skulder. Arne tror inte att det är särskilt vanligt med att SMS-lånen 

används till impulsköp, varken bland ungdomar eller äldre. 

 

På senare tid har allt fler äldre kvinnor börjat ta lånen berättar Arne. Anledningen till att det 

blivit fler kvinnor tror Arne har ett samband med att de är ensamstående mammor som 

behöver ta lånen för att rädda ekonomin.  

 

”SMS-lånen kan ses som spiken i kistan” säger Arne Andersson.  

 

Generellt har kvinnor sämre lön än män samt att det inte finns lika många ensamstående 

pappor med hemmavarande barn som mammor, vilket enligt Arne kan vara skälet till varför 

inte äldre män med obetalda SMS-lån ökar i samma takt som äldre kvinnor. Det kan vara så 

att kvinnorna känner att de inte vill att deras barn ska ha det sämre än andra barn och tar 

därför lånen för att kunna behålla den tidigare standarden. Sedan kan det också vara så att 

kvinnor har lättare att prata om ekonomin än männen vilket gör att de framträds mer, berättar 

Arne. 

 

”Det är dyrt att vara fattig”, säger Arne. 

 

De människor som tar lånen har en dålig/svag ekonomi berättar Arne. De beviljas ofta inte 

något lån i en vanlig bank utan kan bara ta lån med urusla villkor. Flertalet av människorna 

som har varit i kontakt med Familjeslanten på grund av SMS-lån har uppgett att de redan har 

andra lån såsom till exempel banklån och har sedan tagit SMS-lånen som en sista utväg för att 

klara räntor och amorteringar. 

 

De människor som besöker Familjeslanten har ofta en svag ekonomi. Nästintill alla besökare 

bor i hyresrätt och därför antar Arne att boendeformen är densamma för dem som tar SMS-

lån. Arne poängterar att denna slutsats endast gäller de som besöker Familjeslanten, således 

inte alla som tar SMS-lån. 

 

Arne tycker att SMS-låneföretagens marknadsföring är förskräcklig. Han tycker att det är fel 

att den främst vänder sig till ungdomar och människor med en svag ekonomisk situation. Det 

borde finnas en fungerande ångerrätt för att begränsa utbetalningen anser Arne.  

 

Arne menar att det är fel att SMS-låneföretagen utnyttjar människors okunskap. Många vet 

inte ens vad SMS-lånen handlar om. Arne exemplifierar detta vid att många människor inte 

förstår konsekvenserna av lånet, de är inte medvetna om kostnaderna och villkoren, utan de är 

bara glada för att de får låna. 

 

Arne tror att antalet SMS-lån kommer att fortsätta att öka så länge som ingen inte har något 

intresse för att stoppa utvecklingen. Han anser till exempel att EU bör utforma hårdare 

riktlinjer och införa en ångervecka. Det bör till exempel ta en vecka tills utbetalningen sker så 

att det finns tid för att tänka igenom lånet och eventuellt ångra sig menar Arne. Lånet ska inte 
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vara så pass snabbt och enkelt att ta som det är idag. I syftet att öka kunskapen, främst bland 

ungdomar, är Familjeslanten ute och föreläser om hushållsekonomi på skolor i Gävle. 

 

3.3.7 Telefonintervju med Ulrika Ring, Insolvens - föreningen för överskuldsatta i 

Stockholm  

Ulrika Ring är ordförande i Insolvens i Stockholm. Insolvens är en förening som vänder sig 

till överskuldsatta och försöker hjälpa dessa människor genom stöttande och rådgivning. 

Föreningen försöker väcka opinion och sprida kunskap bland allmänheten och beslutsfattare 

för att, enligt dem, försöka förändra det komplicerade juridiska systemet. 

 

Ulrika Ring berättar att hon inte träffat någon som är överskuldsatt på grund av SMS-lån. 

Överskuldsatthet uppstår snarare i samband med att inkomsterna plötsligt inte möter 

utgifterna.  De fyra vanligaste orsakerna till överskuldsatthet, enligt Ulrika, är sjukdom, 

arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger är det en kombination av dessa olika 

anledningar. Det kan till exempel vara en familj bestående av två vuxna och två barn som 

tidigare haft en gemensam ekonomi, men nu till följd av separation, så tvingas parterna betala 

alla räkningar på eget håll med sin inkomst. Till följd av detta kan man exempelvis få svårt 

med att betala ett IKEA-lån som det tidigare inte var några problem med att amortera av på 

när man var två, men nu som ensam blir ett stort bekymmer.  

 

Ulrika menar att hennes erfarenhet av varför man ansöker om SMS-lån är att förhindra en 

ekonomisk katastrof. Hon menar att ett SMS-lån inte tas för att köpa en ny TV utan snarare 

för att betala avbetalningen på den gamla TV:n. SMS-lånen tas, enligt Ulrika, i syfte att betala 

av löpande räkningar och inte för konsumtion. 

 

Det är ingen speciell typ som blir överskuldsatt menar Ulrika, utan det är människor som har 

en kämpig ekonomi till följd av ovan nämnda orsaker. Man kan inte se något särskilt mönster 

och det är inget alls som talar för att det skulle vara lågutbildade eller låginkomsttagare som 

blir överskuldsatta, fortsätter Ulrika. Däremot kan man kanske anta att den som ansöker om 

SMS-lån och inte kan betala tillbaka antagligen har en låg inkomst. Någon skillnad mellan 

könen har Ulrika inte heller någon uppfattning om. Dock uppfattar Ulrika det som om att 

kvinnor har något lättare för att erkänna obestånd än män. Ulrika är dock inte förvånad över 

att SMS-lånen ökar bland äldre kvinnor. 

 

”Man behöver inte vara hjärnforskare för att kunna förstår varför. Kvinnor är oftare 

sjukskrivna än män och det är fler kvinnor än män som arbetar endast deltid, det är också fler 

kvinnor som har hand om barnen efter en separation, och barn kostar pengar!” säger Ulrika.  

 

Ulrika berättar att det finns SMS-låneföretag som samarbetar med inkassobolag, som köper 

och säljer fordringar. SMS-låneföretagen ‖Femhundring.nu‖ är ett sådant företag, enligt 

Ulrika. En stor del av deras fordringar går till Kronofogdemyndigheten. På Femhundring.nu:s 

hemsida är det lätt att få uppfattningen att hela affärsidén bygger på att kunden inte ska kunna 

betala tillbaka. Det kan till exempel vara en 18-åring som tagit ett SMS-lån och som inte kan 

betala tillbaka. Denna individ kan krävas på pengar den dag då denne har gått ut sin 

utbildning och fått ett fast arbete. SMS-låneföretagen och inkassobolagen kan då med hjälp av 

Kronofogdemyndigheten kräva personen på betalning, inklusive ränta och avgifter. Det vill 

säga en betydligt högre summa än det ursprungliga beviljade lånet. I och med den höga räntan 
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ökar skulden kontinuerligt, och det som från början var ett förhållandevis litet lån kan få stora 

ekonomiska konsekvenser. 

 

”Sverige är borgenärsvänligt”, säger Ulrika. 

 

Ulrika menar dock att SMS-låneföretagen inte kan skyllas för den ordningen. SMS-

låneföretagen har hittat en nisch, en affärsidé att tjäna pengar och att den fungerar tack vare 

statens hjälp. Hon menar att staten, genom rådande lagstiftning, tillåter borgenärerna att 

utmäta utan att ställa några krav på borgenärsprestation. Ingen hänsyn tas till obeståndets 

bakomliggande orsaker. Kronofogdemyndighetens som utför uppdrag åt staten gör ingen 

skillnad på varken hur eller varför lånen ansöks och beviljas, och ser inte heller till 

förmildrade orsaker, berättar Ulrika. Kronofogdemyndigheten driver in en skuld utan att ta 

hänsyn till hur den uppstått. Skulden kan till exempel ha uppstått genom att en person blir 

arbetslös och handläggningstiden på försäkringskassan drar ut på tiden, vilket gör att 

utbetalningarna försenas. Till slut är alla sparkonton tömda förklarar Ulrika, och då kan 

personen, i ren desperation, ha ansökt om SMS-lån som sista utväg för att kunna betala 

boende för att slippa bli hemlös. Ulrika menar att det är fel att inte politikerna utformar 

lagstiftningen så att gäldenären är bättre skyddad. Enligt Ulrika, beror det antagligen på en 

okunskap om systemet bland politiker och för att få en förändring måste man bygga upp en 

kunskap om systemet. Så länge som politikerna tillåter att Kronofogdemyndigheten hjälper 

SMS-låneföretagen att driva in deras skulder så tror Ulrika att utvecklingen kommer i bästa 

fall fortsätta i samma takt, i värsta fall öka katastrofalt.   

 

”Politikerna behöver bli medvetna om gäldenärens utsatthet och bättre än idag skydda 

individen mot företag som tjänar pengar på människors desperation och ekonomiska 

tillkortakommanden”, säger Ulrika. 

 

3.3.8 Telefonintervju med Charlie Söderberg, Ekonomicoach 

Charlie Söderberg är delägare i företaget Balansekonomi AB. Balansekonomi AB är ett 

utbildnings- och coachföretag. Charlie har även varit programledare i TV-programmet 

”Lyxfällan”. Charlie är en man med många talanger, han är coach, utbildare, talare och 

författare.  

 

Charlie Söderberg har kommit i begränsad kontakt med SMS-lån, men den kontakt han haft är 

mestadels via programmet ‖Lyxfällan‖ och lite genom sitt jobb som ekonomicoach. Hans 

erfarenhet är att det normalt är familjemänniskor och ungdomar som flyttat hemifrån och som 

inte kan betala sina löpande räkningar som främst tar SMS-lån. Det är människor som 

behöver hjälp över månadsskiftet. Charlie påpekar att, utifrån det han sett, så är det inte unga 

som är ute på krogen som tar SMS-lån som många kan tro.  

 

Charlie nämner att lättillgängligheten är en orsak till varför vissa väljer att ta SMS-lån. Andra 

faktorer till att människor tar lånen tror Charlie är att man ljuger för sig själv och att det är ett 

”quick step” som han uttrycker det. Charlie tror inte heller att man tittar efter hur dyrt lånen 

egentligen är innan man tar dem. Även att det kan vara en skam att erkänna för någon att man 

har en dålig ekonomi, vilket man slipper genom att ta ett SMS-lån. En annan anledning kan 

vara att man ligger efter med betalningen hos banken redan och därför inte kan vända sig till 

dem. Charlie tror att många känner att SMS-lån löser de flesta problemen och därför tar man 

lånet.  
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Charlie har ingen kunskap om låntagarnas ålder eller kön. Det han påpekade var att alla SMS-

låneföretag för någon form av statistik, vilket gör att de har koll på hur många män och 

kvinnor som tar lånen, även fast de kanske inte uppger det. Anledningen till att lånen ökar 

bland äldre medelålders kvinnor, tror Charlie, kan ha ett samband med att det är dem som 

sköter om hushållsekonomin och att det då blir de som måste lösa problemen. Charlie menar 

att orsaken till att det är så många unga som tar lånen kan bero på att de har varit mer 

bekväma i kreditmarknaden än äldre. När produkten introducerades på marknaden så var det 

de unga som var vana vid mobilen och därför togs de flesta lånen av ungdomar. Nu är 

mobilen mer använd av alla och därmed ökar även SMS-lånen bland äldre.  

  

Enligt Charlie använder konsumenterna pengarna till att betala räkningar i tro om att det är en 

engångsföreteelse. Det slutar ofta i en negativ spiral som kan hålla igång ett antal månader 

innan systemet sätter stopp och då har man redan samlat på sig stora skulder. Charlie har även 

en känsla av att det är vanligt att lånen tas för att betala av andra lån.  

 

Charlie berättar, ”Jag har sett symptom på att människor har för liten fallhöjd i sin ekonomi” 

 

Det finns ingen förberedelse i människors ekonomi på oförutsedda kostnader, de har dragit på 

sig för höga fasta kostnader. De individer som tar lånen har för liten koll på vad lånet 

egentligen kostar. Kunderna har för dålig koll på skillnaden mellan SMS-lånens ränta och vad 

räntan skulle vara genom att till exempel låna på huset. Det är inte många som har förståelse 

för hur hög den effektiva räntan egentligen är. Människor är medvetna om att det är en dyrare 

form att låna, men inte hur dyrt det verkligen är. Charlie ser också att det är vanligt att 

människor inte vill veta vad det egentligen kostar i och med att de ändå är tvungna till att låna.  

 

Marknadsföringen trycker mycket på att man inte måste ange så mycket om sig själv för att ta 

lånen, vilket Charlie tror är en stor anledning till varför många ser lånen som en utväg. 

Charlie anser att det är fel av företagen att inte ange sina priser i ränta, eller att de ibland 

anger ränta per månad, vilket blir fel då det inte kan jämföras med andra lån som anger 

årsräntan. Enligt Charlie, är det ett sätt för företagen att avdramatisera lånandet.  

 

Charlie anser att målgruppen för SMS-lån är unga människor och småbarnsfamiljer som har 

det tufft. Även lågutbildade och de som har ett utanförskap till finansvärlden är exempel på 

framträdande grupper som företagen vänder sig till. Enligt Charlie har några företag som 

erbjuder SMS-lån satsat på en kundtjänst som kan tala invandrarspråk. Detta eftersom att 

invandrare är en klockren målgrupp för företagen då de kan vara låginkomsttagare, ofta har en 

lägre utbildning och ofta har svårt att göra sig förstådda på banker.  

 

Charlie tror inte att den snabba utdelningen har en sådan stor betydelse i och med att han tror 

att impulsköp inte är alltför vanliga. Är det inte till impulsköp man ska använda pengarna, 

utan till löpande räkningar, som Charlie tror är den största anledning, så kan man vänta ett par 

dagar på dem som så skulle behövas. För impulsköp använder människor ofta butikskrediter 

och det är först när dessa ska betalas som Charlie tror att SMS-lån används.  

 

Charlie tror att problemet med obetalda SMS-lån i framtiden kan komma att lösas via 

lagstiftning och en ökad kunskap.  

 

”Vi måste hitta en nya moderna privatekonomi, där vi både får plats med det vi vill göra och 

ett personligt ansvar” 
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3.3.9 Telefonintervju med Sara Ekstrand, Finansinspektionen  

Finansinspektionen är en myndighet som har i uppgift att övervaka företagen på 

Finansmarknaden. Deras uppdrag är att bidra till en effektiv funktion av det finansiella 

systemet och att kravet på stabilitet uppfylls. De skall även verka för ett gott konsumentskydd i 

finanssektorn.  

  

Sara Ekstrand berättar att SMS-låneföretagen inte behöver ha tillstånd från 

Finansinspektionen för att bedriva verksamheten. Detta betyder att SMS-låneföretagen inte 

står under finansinspektionens tillsyn. Den kontakt Sara haft med SMS-lån är via ett 

samarbete med Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket.  

 

Saras personliga åsikt om SMS-lån; ”det är en usel produkt” 

 

Sara nämner att Kronofogdemyndigheten har kommit fram till att SMS-lån fått genomslag 

hos medelålders och äldre kvinnor. Hennes uppfattning är att många människor tar nya lån för 

att betala tillbaka gamla. Människor befinner sig i en ekonomisk kris och är i oförstånd och 

testar då att ta ett SMS-lån. Många känner sig rädda för att söka andra utvägar då de kan 

känna att det är obehagligt och pinsamt att erkänna att de har ekonomiska problem. Många 

som har en bankrelation kan vända sig dit och förklara sin situation och få hjälp därifrån, 

anser Sara, men att de har sådan respekt till banken och ser banken som en halvmyndighet och 

tror inte att man får låna små summor. Går man till banken tror Sara att många tänker att 

banken då anser dem vara slarviga och att människor inte vill uppfattas som det. Sara tror 

även att banken har ett intresse att hjälpa kunden i och med att det skadar banken om kunden 

inte klarar av sin privatekonomi. Andra som inte har en bankkontakt kan vända sig till sociala 

myndigheter, nämner Sara, men att även det anses pinsamt och sammankopplas med en rädsla 

att det kan leda till tankar om att de kanske blir av med sina barn på grund av att 

myndigheterna anser att de inte klarar av sina barn om de har en dålig ekonomi. 

 

De som har råd med denna produkt behöver inte låna 3000 kr. Det är de som inte har råd med 

dessa lån som är i behov av att låna små summor ibland. Sara ser inte SMS-lån som en 

lösning på ett problem utan som något som leder till större problem. Är man i akut behov av 

pengar kan man istället vända sig till pantbanken med någon värdesak som man har hemma 

anser Sara. Är man utan sådana värdesaker kan det bli svårare.  

 

Sara säger, ”Har man inte 3000 kr idag så har man det inte heller om 30 dagar, det är bättre 

att låta katastrofen komma på en gång” 

 

Sara påpekar även att man själv har ansvaret för vad man gör. 

 

Angående marknadsföringen, säger Sara, att SMS-lån företagen har modifierat sin 

marknadsföring enligt de domar som kommit från marknadsdomstolen. Företagen trycker inte 

längre på snabbheten i sin marknadsföring. Sara poängterar att vissa SMS-låneföretag inte har 

den snabbhet som många människor tror att SMS-lån alltid har och hon anser att de företag 

som dröjer lite längre med utbetalningarna och som gör lite noggrannare kundupplysningar är 

bättre, men hon anser ändå att produkten är usel.   

SMS-långivarna talar om exakt vad som gäller gällande löptid och vad lånen kostar och ändå 

förstår inte alla vad det egentligen innebär att ta dessa lån. Saras uppfattning är att många som 
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tar lånen har en illusion om att de kan prata bort att de måste betala. Många förstår inte heller 

att obetalda SMS-lån går till inkasso så snabbt som de ändå gör.  

 

Saras personliga åsikt är att mänskligheten har klarat sig utan SMS-lån tidigare och skulle 

även göra det i framtiden, men att behovet av att låna alltid har funnits och att det behovet 

även kommer finnas framöver. Dock anser hon att lånebehovet kan lösas på andra sätt. Skulle 

SMS-låneföretagen sänka kostnaderna för lånen, tror Sara, att det kan leda till att produkten 

kommer accepteras mer i framtiden, men Sara tror inte att SMS-lån kommer bli en naturlig 

del av samhället. 

 

Sara nämner även att storbankerna skulle kunna konkurrera ut alla SMS-låneföretag om de 

skulle välja att erbjuda SMS-lån till ett lägre pris än vad de aktiva företagen idag har. Dock 

vill storbankerna inte göra detta.  

 

3.3.10 Personlig intervju med Pär Bäck, kreditchef, Swedbank Gävleborg  

Pär Bäck är kreditchef för Swedbanks Rörelseområde Gävleborg. 

 

Pär Bäck berättar att deras lägsta kredit ligger på 10 000 kr och som i så fall är kopplat till 

kundens personliga bankkort.  Han menar att kunden på så vis kan få gratis kreditmöjlighet 

om denne uppfyller deras krav. Den enda avgiften kunden behöver betala är den årsavgift på  

för närvarande 250 kr som ‖Bankkort Visa‖ kostar per år samt en årsränta som för närvarande 

är 6,60 % på utnyttjat belopp. Enligt Pär har Swedbank en noggrann och enkel kreditprövning 

som sker direkt genom deras system. Swedbank har krav som till exempel att kunden ska ha 

fast inkomst, inte missköt sina tidigare betalningar et cetera, för att beviljas kredit. Krediten 

beräknas således på en viss procent av inkomsten. Pär exemplifierar att ungdomar som 

studerar kan vara en grupp som nekas till kredit då de inte uppfyller deras krav.  

 

”Krediten måste vara anpassad till inkomsten” säger Pär. 

 

Om man har ett bankkort sedan tidigare och ansöker om en kredit kopplat till sitt kort så kan 

det beviljas på en minut berättar Pär. Om man inte har bankkortet sedan tidigare måste ett nytt 

kort skickas via post vilket tar ca 1-2 dagar. På så vis kan man få ett mycket större och 

förmånligare lån på banken än vad det är att ta ett SMS-lån. Pärs uppfattning är att personer 

som använder sig av SMS-lån är den grupp av människor som inte uppfyller deras krav. Han 

tror att det huvudsakligen är ungdomar som tar SMS-lån, som enligt Pär, sannolikt inte har 

förutsättningar att få låna.  

 

Anledningen till att Swedbank inte har någon lägre kredit än 10 000 kr är att de inte ser att det 

finns någon efterfrågan på det. Vill man bara låna 1 000 kr behöver man bara utnyttja den 

delen av krediten förklarar Pär. Om man är rädd för att man ska spendera det överstigande 

beloppet fast att man inte är behov av det så anser Pär att personen ifråga inte är lämpad för 

att ha kredit. Pär berättar också att 1 000 kr – 3 000 kr är förhållandevis små belopp och att 

människor generellt borde ha sådan pass bra planering av deras ekonomi, det vill säga ett 

sparande att man inte behöver hamna i en situation där man behöver låna en sådan mindre 

summa. Pär uppfattar det som om människor var försiktigare med att sätta sig i hög skuld för 

15-20 år sedan. Han uppfattar att respekten för pengar har successivt minskats på senare tid. 

Pär kan inte se några särskilda månader på året som människor tar mer krediter hos 

Swedbank, men uppskattar att det är runt jul, semester och kring barnens lov, det vill säga i 
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samband med att konsumtionen ökar. Inte heller har Pär sett några ökade efterfrågningar på 

krediter till följd av nuvarande lågkonjunktur men tror att den kan öka lite längre fram. Hittills 

har Swedbank inte upplevt något problem med att deras kunder haft svårt att betala tillbaka 

kontokrediter. Pär tror dock att fler människor kommer få problem i och med den kommande 

arbetslösheten. 

 

Swedbank använder sig till stor del av utskick till befintliga kunder. De marknadsför sig också 

mycket genom olika former av erbjudande på Internetbanken. Pär tror inte att SMS-

låneföretagen marknadsför sig på samma personliga sätt, då det är för kostsamt för dem. 

Istället uppfattar Pär det som om SMS-låneföretagen till största del annonserar via webbsidor 

och press. 

 

”Folk har onödig respekt för banken” säger Pär. 

 

Pär tycker att många människor har en obefogad respekt för banken och att det är viktigt att 

försöka få bort den stämpel och uppfattning som finns idag. Det bästa, enligt Pär, vore om 

människor tar kontakt med banken och berättar vad de ska använda krediten till. På så sätt kan 

de hjälpas åt att hitta en lösning samt erbjuda kunden den rådgivning som den behöver och 

som långsiktigt hjälper denne. Dessutom kan bankens kunder ha en relativ opersonlig kontakt 

med banken via telefon- och Internetbanken, berättar Pär. 

 

Anledningen till att inte Swedbank och andra större banker går ihop och konkurrerar ut SMS-

låneföretagen har av etiska skäl att göra, förklarar Pär. Även konkurrenslagstiftningen kan 

förstås lägga hinder i vägen för den typen av samarbete banker emellan. Vi som bank vill inte 

bidra till att människor med svag ekonom drar på sig skulder säger Pär. I samband med detta 

poängterar Pär att SMS-låneföretagen borde gå under samma lagstiftning som bankerna. 

Enligt Pär är Swedbanks mål istället att öka kunskapen om ekonomin och framför allt 

informera vikten av att ha ett sparande. 

 

3.3.11 Kontakt med Jan Ertsborn, Folkpartist 

Jan Ertsborn sitter i riskdagen och har arbetat med frågan om reglering av 

konsumentkrediter, där SMS-lån inräknas.  

 

All kunskap som Jan Ertsborn innehar om detta ämne finns nedskrivet i ett betänkande på 

riksdagens hemsida. Därmed blev vi hänvisade att läsa detta betänkande istället för att han 

skulle redogöra det för oss. Här nedan följer delar av detta betänkande.  

 

Den 23 april år 2008 antogs ett nytt konsumentkreditdirektiv av EU. Detta direktiv innehåller 

bestämmelser om konsumentkrediter, dock avser detta direktiv endast kreditavtal som har ett 

sammanlagt kreditbelopp mellan 200 euro och 75 000 euro. Direktivet gäller inte på 

kreditavtal som har en löptid på mindre än tre månader och för vilka endast obetydliga 

avgifter ska betalas. Det är sedan tillåtet för en medlemsstat att behålla eller utveckla nationell 

lagstiftning som uppfyller bestämmelserna i EU direktivet eller vissa av dessa bestämmelser 

för kreditavtal som inte omfattas av direktivets tillämpningsområden. Till exempel för 

kreditavtal gällande belopp under 200 euro eller över 75 000 euro. Det finns alltså en 
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möjlighet för Sverige att välja om direktivet även ska gälla för kreditavtalsbelopp under 200 

euro och över 75 000 euro.
74

  

 

Angående det ovanstående nämnde Jan att Sverige är överrens om att en lagstiftning på 

belopp under 200 euro också ska införas och att utgångspunkten är en hård reglering. 

Lagstiftningen ska bland annat bidra till att undvika impulslån, nämner Jan. 

 

3.4  Fokusgrupp 

3.4.1 Fokusgrupp med fyra studenter 

Vi genomförde en fokusgrupp med fyra stycken studenter, som vi lät samtala om SMS-lån. I 

samband med detta fick de ta del av tre stycken annonser från SMS-låneföretag i syfte att se 

deras uppfattningar om företagens marknadsföring. Här nedan följer en sammanställning 

utifrån diskussionen.   

 

Fokusgruppens allmänna kommentarer om SMS-lån är att det är en snabb lösning för 

ungdomar som har det svårt, då de får pengarna direkt och ingen kreditupplysning görs. 

Respondenterna påpekar att de människor som tar SMS-lån för att de inte kan betala det den 

lånar för den här månaden, kommer inte att kunna göra det nästa månad heller. En del av 

fokusgruppen tror även att de människor som tar SMS-lån inte är medvetna om den höga 

räntan som lånet innebär. Respondenterna poängterar även att de själva aldrig skulle ta ett 

SMS-lån.  

 

Fokusgruppen tror att många människor i samhället idag är ‖prylgalna‖ och att flertalet har en 

viss köp mani. Detta tror respondenterna är en anledning till att människor tar SMS-lån. Ser 

en person någonting som den verkligen vill ha och banken kanske inte har öppet, då är SMS-

lån en enkel och snabblösning, enligt fokusgruppen. Gruppens gemensamma åsikt är att det är 

alldeles för lätt att ansöka om och beviljas ett SMS-lån.  

 

”Processen borde försvåras på något sätt” 

 

Allt i samhället blir bara lättare och lättare och många procedurer kan genomföras med hjälp 

av mobilen. Respondenterna tror därför att fler problem kommer uppkomma i framtiden på 

grund av SMS- teknologin som finns och som det ständigt sker en utveckling kring. 

 

Fokusgruppen tror att SMS-lån kan vara vanligt bland ungdomar på grund av att de är vana 

vid mobiltelefonen. Många ungdomar använder även sina mobiler väldigt mycket, anser 

gruppen, vilket medför att de förbrukar mycket pengar på mobilkostnader. Detta tror de också 

kan vara en anledning till att vissa människor tar SMS-lån, det vill säga för att behålla 

standarden, dels på användandet av mobiltelefonen, men också allmänt i människors liv. 

 

En av deltagarna i fokusgruppen har en bekant som tagit SMS-lån och berättar att den 

personen tagit lånen för att hon vill leva i nuet. Det är en ensamstående ung mamma som vill 

vara med på det som hennes kompisar gör och om det innebär att hon måste ta ett SMS-lån 

för att snabbt få pengar för att kunna följa med så gör hon det. Den här personen har klarat av 

att betala tillbaka alla sina SMS-lån, men med hjälp av att hon tagit nya lån. Hon befinner sig 
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idag i en ond cirkel där hon måste låna för att betala tillbaka gamla lån. Fokusgruppens 

reaktion på detta är hur länge det kommer hålla innan hon får en betalningsanmärkning hos 

Kronofogdemyndigheten.  

 

Vissa i fokusgruppen anser att det är bättre om man lånar pengar av en kompis eller av 

föräldrar om man skulle behöva ett par extra hundralappar. I och med det slipper man ifrån att 

betala räntan. Andra i fokusgruppen menar att om man lånar av någon närstående kan det lätt 

bli så att man mister relationen till den man lånar av. Av erfarenhet vet en i fokusgruppen att 

det lätt kan bli så att den som lånar pengar känner sig besvärad och har ett tryck på sig att 

betala tillbaka pengarna så fort man träffar den man lånat av. Detta leder till att man umgås 

mindre och mindre och tillslut finns knappt någon relation kvar. Gruppen menar också på att 

det kan vara så att man vill klara sig själv och inte behöva be om hjälp och då är SMS-lån en 

lösning.  

 

Gruppens åsikter om SMS-låneföretagen är att de endast erbjuder denna produkt för att tjäna 

pengar. SMS-låneföretagen visar ingen sympati för människan och de problem som SMS-lån 

kan leda till för vissa.  

 

Reaktionen när ett papper med lånebeloppet 3 000 kr och kostnaden för lånet 375 kr, totalt att 

betala tillbaka 3 375 kr, visades upp var: 

 

”Jag trodde det skulle vara värre” 

 

Denna reaktion höll alla utom en i gruppen med om. Dennes åsikt om kostanden var att den 

totala kostnaden var stor och dyr. De övriga tror inte att det känns så mycket för den som 

lånar pengarna att ‖endast‖ betala tillbaka 375 kr. De menar att nästan oavsett vad man köper 

och får hemskickat har kostnader. Till exempel om man köper en bok via Internet tillkommer 

kostnader i form av frakt och porto. Ser man på SMS-lån utifrån detta synsätt menar 

respondenterna att SMS-låneföretagens kostnader kanske inte är så fasligt avsevärda. 

Respondenterna menar att de kan förstå hur människor som tar lånen tänker.  

 

När de sedan får se hur stor den effektiva årsräntan egentligen är (152 %), blir det förvånade. 

De trodde inte att lånen var så extremt dyra. Den enda respondenten som från början ansåg, 

utifrån siffrorna på kostnader att lånen var dyra, blev nöjd när de andra ändrade sina åsikter.  

 

Sedan visades tre olika reklamannonser upp var för sig.  

 

 

Den första reaktionen på Folikas annons var: 

 

”Det här är ju lurendrejeri” 
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Denna reaktion kom på formuleringen ‖inte en krona mer‖ som finns i reklamannonsen. 

respondenterna menar på att det blir mycket dyrare om peronen som tar SMS-lånet inte klarar 

av att betala tillbaka hela summan på 30 dagar. När respondneterna studerar reklamen lite mer 

ingående kommer de fram till att det egentligen inte är lurendrejeri alls. Den första 

reklamrutan uttrycker tydligt att det rör sig som ett mikrolån i 30 dagar och betalar man då 

tillbaka hela summan på de dagarna kommer det inte att kosta en krona mer. En annan 

reaktion som uppkommer på annonsen är att när man ser alla belopp man kan låna och de 

fasta kosnaderna för var och en av summorna så skulle de hellre låna 3000 kr än 1000 kr då 

kostanden enbart är drygt 100 kr mer. Respondenterna menar att denna hundralapp inte är 

någonting för att få 2000 kr extra in på kontot. De kommenterar även att det är dåligt att det 

inte finns någon uppgift om räntan eller vad det kommer kosta om man inte kan betala 

tillbaka i tid i annonsen.  

 

Nästa annons som visades för respondenterna var från Pengos Minilån 

 

 
 

Reaktionerna på denna reklamannons var: 

 

”Så här roligt är det att låna pengar” 

 

De syftade då på bilden av den glada tjejen i bakgrunden. De kommenterade även att det låter 

bra med formuleringen ‖pengarna betalas ut direkt‖. 

 

Den tredje annonsen som visades för respondenterna är från Mobillån. 

 

 
 

Respondenterna hade inte så många reaktioner på denna annons. De kommenterade enbart 

 

”Det låter bra, men farligt” 
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3.5 Empirisk syntes 

Utifrån våra intervjuer och fokusgruppen har vi urskilt några påståenden. Dessa påståenden 

kommer vi sedan koppla samman med vår teoretiska syntes och använda oss av i vår analys. 

 

A* Faktorer  

 SMS-lån tas för att förhindra en ekonomisk katastrof.  

 SMS-lånen tas för att betala löpande räkningar, inte för konsumtion. 

 SMS-lån är lättillgängliga. 

 Det är förmånligare att ta en bankkredit än ett SMS-lån. 

 Människor har en obefogad respekt för banken.  

 En opersonlig kontakt kan äga rum även hos banker via deras telefonbank och 

internetbank. 

 Det krävs mer kunskap gällande privatekonomin, individen måste lära sig att se till 

marginalen mellan inkomst och kostnad.  

 Fyra vanliga orsaker till överskuldsättning är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller 

konkurs. 

 SMS-lån används till konsumtion. 

 Människor lånar för att betala tillbaka andra lån. 

 SMS-lån används inte till impulsköp (skilda åsikter) 

 Det finns ett behov av SMS-lån, ett mindre lånebelopp med samma kostnad och krav 

för alla. 

 Den snabba utbetalningen har betydelse. 

 SMS-lån kan se till att man inte lånar mer än vad man behöver.   

 Skönt att låna utan personlig kontakt. 

 Det är inte de unga som är ute på krogen som tar SMS-lån. 

 Ungdomar har lättare att använda sig av ny teknik.  

 Det finns en okunskap om SMS-lånens kostnader och villkor. 

 Unga är mer vana vid kreditmarknaden än äldre. 

 Många tittar inte efter hur dyra lånen är innan de tar dem. 

 

B* Konsumtionssamhället 

 Varje individ har en viss position i samhället och människor köper vad som förväntas 

av dem.  

 Flertalet av SMS-låneföretagen marknadsför sig med tryckning på impuls.  

 Många får kännedom om SMS-lån via företagens reklam. 

 Marknadsföringen trycker inte längre på snabbheten med SMS-lån. 

 Fler kvinnor är ensamstående än män.  

 Ungdomar påverkas av grupptryck. 

 Medelålders kvinnor och ungdomar tar SMS-lån för att behålls in tidigare 

levnadsstandard. 

 Kvinnor har lättare att erkänns obestånd än män. 

 Snöbollseffekten som ger stora ekonomiska konsekvenser. 

 Det är kvinnor som oftast sköter hushållsekonomin. 

 Människor har för liten fallhöjd i sin ekonomi. 

 Människor är prylgalna och en köp mani råder. 

C* Vilka människor tar SMS-lån 
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 Äldre kvinnor och ungdomar är två större grupper som inte kan betala tillbaka SMS-

lånen.  

 SMS-låneansökningar är vanligast i åldersgruppen 22-35 år. 

 Det finns ingen skillnad mellan könen gällande inkomna ansökningar om SMS-lån. 

 De med svag ekonomi och som inte borde få låna får låna ändå via SMS-lån. 

 Olika generationer har olika attityder till lånande och sparande.  

 Det finns inget särskilt mönster bland de som tar SMS-lån. 

 Det är de som inte behöver låna små belopp som har råd med det, de som lånar via 

SMS har oftast inte råd med det. 

 SMS-lån tas utav människor som inte kan ta varor på avbetalning 

 

D* Lagen 

 SMS-lånen kommer runt lagen. 

 Systemet tillåter att man kan ta SMS-lån hos flera olika kreditgivare samtidigt. 

 En hårdare lagstiftning skulle hindra den problematik som finns idag. 

 Affärsidén för SMS-låneföretagen är att kunderna inte ska betala tillbaka i tid.  

 Ångerrätt till SMS-lånen borde finnas.  

 SMS-lånen borde gå under samma lagstiftning som bankerna går under. 
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4. TEORI 
 

 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som är relevanta för vår problemformulering och som 

vi sedan kommer att koppla samman med vår empiri. 

 

 

4.1 Konsumtionssamhälle 

4.1.1 Livsstil 

Enligt Evans är begreppet livsstil en viktig term inom konsumtionskulturen. Livsstil är ett 

levnadsmönster som kan ses i konsumenternas egenartade kombination av attityder, intressen 

och åsikter. Evans anser att livsstilen är en viktig faktor om man vill finna mer djupgående 

insikter om konsumenternas beteende genom att studera hur de tillbringar sin tid och vad de 

anser om olika aspekter av sin omgivning. Konsumenternas motiv, känslor och åsikter kan ses 

genom att undersöka deras livsstil.
75

   

 

Enligt Linde måste man se över sin konsumtion för att kunna hitta en hållbar livsstil vad 

gäller långsiktighet i form av sina egna resurser såsom tid, pengar och energi och även för 

miljöns skull. Vill man experimentera med sin livsstil är konsumtion ett konkret verktyg. 

Linde förklarar att köpa något nästan är lösningen på allt i det här samhället. Vidare nämner 

hon att det blir ett problem när konsumtionen som mål och medel för det goda livet växer sig 

så stor i vårt medvetande att andra alternativ blir svåra att se. Konsumtion som lösningen på 

det mesta förknippas med bekvämlighet och ligger innanför samhällets snitslade banor. Linde 

nämner att vi shoppar istället för att känna och tänka efter.  Prylar väljs framför valet av liv.
76

  

 

Enligt Bjärvall har konsumtion allt mer kommit att handla om att markera en identitet. 

Livsstilen och smaken har kompletterat yrket som identitetsmarkör. Oavsett ursprung och 

yrkestillhörighet är det idag möjligt att köpa vilken identitet som helst. Den positiva 

innebörden med konsumtionssamhället är således att varje människa kan välja en identitet 

genom sin konsumtion. Den negativa aspekten med konsumtionssamhället är att det är svårt 

att skaffas sig en identitet på andra vägar än genom konsumtion. Bjärvall menar att människor 

kan välja vad som ska konsumeras men i praktiken kan man inte avstå från konsumtion. På 

grund av den fysiska överlevnaden samt för att kunna ingå i sociala nätverk är alla 

västerlänningar därför beroende av konsumtion. 
77

  

 

I dagens samhälle kan impulsköpen liknas vid en frihetshandling som möjliggör att 

konsumenten kan tillfredsställa sina behov samt känna att de har kontroll över sina liv, menar 

Evans. Impulsköpen kan bidra till att stärka konsumenternas identitet.
78

  Enligt Evans uppstår 

impulsköp då en konsument plötsligt, men starkt, får ett ihållande begär eller längtan efter att 

köpa en produkt. Det rör sig ofta om ett oplanerat beslut som sker på några fåtal sekunder. 

Impulsköpen kan enligt Evans delas in i fyra olika stilar; påskyndande impulsköp, 

kompensatoriska impulsköp, genombrotts impulsköp och blinda impulsköp. Den påskyndande 
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impulsen styrs, enligt Evans, av en begäran om att ‖bunkra upp‖ inför framtida behov. Det 

kompensatoriska impulsköpet uppstår när en individ med en stark eller svag självkänsla 

använder ett plötsligt köp till stöd för självkänslan. Evans nämner att det plötsliga köpet 

fungerar som en belöning för konsumenten när denna har fullgjort en viss prestation. 

Genombrotts impulsköpet inträffar då en kund plötsligt bestämmer sig för att någon form av 

emotionell konflikt som denne har brottats med under en längre tid kan lösas genom att de 

köper den här produkten. Det blinda impulsköpet menar Evans uppstår genom att man köper 

något utan att det finns något egentligt syfte med köpet. Det finns varken något funktionellt, 

socialt eller psykologiskt behov som behöver tillfredsställas.
79

 

4.1.2 Konsumtionssamhällets förändringar 

Bratt berättar att de senaste decennierna har konsumtionssamhället sett ut på ett sådant sätt att 

vi köpt, slängt och köpt nytt. Har det blivit ett smärre fel på något har vi slängt det även fast 

saken egentligen inte har varit obrukbar. I dagens läge, enligt Bratt, börjar det komma mer 

och mer röster som vill ha en ny ordning. Konsumenterna har blivit mer medvetna och lagar, 

hittar och återanvänder hellre än köper nytt. Byta och låna är på väg att bli det nya köpa. 

Konsumtionsbanta är på väg in i samhället och för att klara av detta är det viktigt att ställa sig 

frågor som om man verkligen behöver det man är på väg att köpa, varför man köper det – är 

det belöning eller tröst, om det man är på väg att köpa kommer göra en lyckligare, och i så fall 

hur länge man kommer vara lyckligare, kommer du att använda det du köper, när kommer du 

i så fall att använda det och hur mycket, passar det du är på väg att köpa till det du redan har 

hemma? Genom att ställa sig dessa frågor handlar man inte på impuls, vilket hjälper en att 

konsumtionsbanta, anser Bratt. Med tanke på klimatångesten och lågkonjunkturen som råder 

är det helt rätt att laga det man redan har, köpa begagnat eller avstå från att köpa vissa saker.
80

  

 

4.2  Konsumentbeteende 

4.2.1 Faktorer som påverkar konsumentbeteendet 

Det finns flera olika faktorer som påverkar en konsuments köpbeteende. Kotler och 

Armstrong lyfter fram sex stycken frågeställningar att använda sig av för att analysera 

konsumentbeteende: Vad köper konsumenterna? Var köper de? När köper de? Varför köper 

de? Hur köper de? Vilka köper? 
81

 De menar att konsumenters inköp påverkas till stor del av 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer.
82

 Beroende på bakgrund, 

preferenser, behov och ambitioner påverkas och styrs konsumenters beteenden. Detta anser de 

leder till att olika konsumenter kommer agera olika även fast situationen är densamma. Det är 

de fyra ovannämnda övergripande byggstenarna som enligt både Dahlqvist samt Kotler och 

Armstrong som är grunden för identitet och som driver en individs beteende.
83

  

 

Konsumenters köpbeteenden påverkas i hög grad av kulturella faktorer såsom 

grundvärderingar, uppfattningar, preferenser och beteende som en person lär sig från sin 

familj eller andra påverkande organ. Kotler och Armstrong anser att varje kultur har i sin tur 
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mindre subkulturer eller grupper som har gemensamma värderingar som kan vara baserade på 

liknande livserfarenheter. Människorna känner samhörighet inom gruppen genom att de 

tillhör samma religion, har samma kultursmak et cetera Vilken socialklass kunden 

härstammar ifrån har också en påverkan på köpbeteendet, nämner Kotler och Armstrong. 

Grupper med människor med liknande inkomst, utbildning, förmögenhet och andra variabler 

tenderar att ha liknande värderingar, intressen och behov.
84

 

 

Beroende på var man växer upp menar Dahlqvist bestämmer vem man är på grund av att 

kultur på olika sätt involveras genom vanor och traditioner, konst och litteratur, språk, 

attityder, känslor och värderingar. Allt detta skapar en ram till hur en individ kan förväntas 

bete sig och reagera på olika saker.
85

 

 

Evans och Kotler fortsätter och nämner att köparens beteende påverkas av ett antal sociala 

faktorer. En persons köpbeteende påverkas av ett flertal smågrupper. En sådan grupp är 

‖medlemsgrupper‖ och är en grupp som personen tillhör och som direkt påverkar dennes 

beteende. Vissa av dessa medlemsgrupper har en större påverkan av andra och är så kallade 

‖primärgrupper‖. Familjen, vänner och studiekamrater är exempel på sådana grupper.  

‖Sekundärgrupper‖ består av flera primärgrupper och kan till exempel vara en studentkår, 

ekonomistudenter eller hela högskolevärlden.
86

 ‖Referensgrupper‖ påverkar också köparens 

beteenden, enligt Kotler och Armstrong. Dessa grupper fungerar som jämförelse eller referens 

och personen behöver inte själv tillhöra gruppen. ‖Referensgrupper‖ har en stark påverkan på 

personen och kan få denne att ändra beteende och byta livsstil. Dessutom nämner Kotler och 

Armstrong att gruppen har en kraftig inverkan på personens attityder eftersom denne vill 

passa in. Likaså skapar referensgruppen en slags press som kan påverka personens produkt- 

och märkesval. ‖Aspirantgrupper‖ är grupper som individen vill tillhöra och jämför sig med. 

En ung fotbollsspelare jämför sig till exempel med David Beckham.
87

 

 

Individers positioner i grupper kan, enligt Kotler och Armstrong, definieras i roller och status. 

En roll är det förväntade sociala beteendet från en individ. Det vill säga de handlingar som en 

person förväntas utföra av personerna runtomkring. Varje individ har flera olika roller i 

förhållande till olika människor. I arbetet kan personen ha rollen som chef och i familjen 

rollen som hustru/man. Köpbeteendet påverkas av varje roll som en individ har. Status är den 

sociala rangordningen, den generella uppfattningen en roll får av samhället. Människor köper 

oftast produkter som reflekterar deras status, enligt Kotler och Armstrong.
88

 

 

Enligt Dahlqvist hör de sociala faktorerna på många sätt ihop med de kulturella. Som en del i 

den kultur man växer upp i hör de sociala faktorerna. De värderingar man får baseras till 

exempel på vilken samhällsklass och social grupp man tillhör. Det är även viktigt vilken eller 

vilka grupper man identifierar sig med och vill tillhöra. Även den allmänna 

samhällsekonomin är en social faktor som påverkar köpbeteendet hos individer.
89

  

 

När det gäller personliga faktorer menar Kotler och Armstrong att köpbeteendet påverkas av 

faktorer såsom vilken ålder och livscykelstadium en person befinner sig. De menar att 

människors köpebeteende förändras över tiden och människor köper därför olika produkter 
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under olika perioder i livet. En konsuments beteende påverkas och förändras i och med att 

denne är singel, sambo, gift med barn et cetera
90

 Kotler och Armstrong fortsätter och nämner 

att köpbeteendet påverkas även av vilket yrke individen har. Kontorsarbetare köper slips och 

kostym medan arbetare köper arbetskläder. Personens ekonomiska situation har självklart en 

stark inverkan på vad denne köper. Likaså påverkar individens livsstil, det vill säga personens 

sätt att leva som uttrycks i bland annat handlingar, intressen och åsikter. Personens 

personlighet och självkänsla påverkar också köpbeteende. 
91

 Enligt Dahlqvist har de 

personliga faktorerna en stor betydelse för beteendet. I takt med att vi blir äldre ändras 

beteendet och man har olika behov vid olika tidpunkter i livet. Kön har även det en påverkan 

på beteendet, nämner Dahlqvist. Andra faktorer som påverkar hur man reagerar på olika yttre 

stimulis är yrke och civilstånd.
92

  

 

Det finns fyra psykologiska faktorer som, enligt Kotler och Armstrong, påverkar 

köpbeteendet.  Dessa fyra faktorer är motivation, uppfattning, inlärning samt uppfattningar 

och attityder. Motivation som kan beskrivas som viljan av att tillfredsställa ett behov. Det 

finns två skilda teorier för att beskriva människans motivation.
93

 Sigmund Freud menade att 

människor är omedvetna om vilka psykologiska faktorer som styr deras beteende. En person 

förstår alltså inte helt vad det är som styr hans motivation. En person som köper en sportig bil 

kanske förklarar att han gjort köpet för att känna känslan av vinden blåsa genom håret. En 

djupare förklaring till köpet kan vara att han med köpet vill försöka imponera och visa sin 

framgång. En ännu starkare motivering till köpet kan vara att han vill känna sig ung och 

självständig igen. Kotler och Armstrong tar även upp Abraham Maslows teori som bygger på 

att människors behov är indelat i olika nivåer, i en så kallas behovstrappa. De grundläggande 

behoven måste vara tillfredsställda innan en högre nivå av behov kan uppfyllas.
94

 

 

En motiverad person är redo för handling. Hur individen handlar påverkas av dennes 

uppfattning av situationen. Två olika människor med samma motivation och i samma 

situation kan handla olika på grund av att de uppfattar situationen olika. Kotler och Armstrong 

nämner att förklaringen till detta är att vi människor lär oss genom att bearbeta den 

information vi får genom våra fem sinnen. Alla människor väljer, organiserar och tolkar 

denna information på olika sätt. En potentiell köpare kan till exempel uppleva att en försäljare 

är högljudd och falsk medan en annan uppfattar denne som intelligent och hjälpsam.
95

  

 

Inlärning beskriver förändringar i individens beteende. Många forskare, varav Kotler och 

Armstrong är några, påstår att den största delen av det mänskliga beteendet är inlärt. 

Personens köpbeteende påverkas av vad denne lärt sig tidigare i livet. Genom inlärning och 

utförande utformar människor uppfattningar och attityder. Uppfattningarna är en känsla som 

individen har om något och kan bygga på kunskap, åsikter eller antaganden. Attityder är en 

persons utvärdering, känslor och tendenser i förhållande till ett föremål eller idé. 
96

 

 

Dahlqvist menar att de psykologiska faktorerna kanske är en av den viktigaste och 

betydelsefullaste delen av individers personlighet och blir därmed som ett slags grundläge till 

individers beteende. Det är hjärnan som är medelpunkten för individers handlingar, attityder 
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och kunskaper. Det är i hjärnan som det bestäms vad som uppfattas, hur saker och ting 

uppfattas och vad individer kommer ihåg och lägger på minnet. Dahlqvist nämner att de 

psykologiska faktorerna är hjärnans uppbyggnad, dess funktion och dess kapacitet och det i 

sin tur styr hur man upplever omvärlden och därigenom har en betydande inverkan på 

beteendet.
97

  

4.2.2 Konsumtion efter ålder 

Konsumenters beteende skiljer sig utifrån demografiska variabler, menar Hallonsten. Vilken 

generation en individ tillhör påverkar i hög grad hur denne beter sig som konsument. Hur och 

vad man konsumerar har visat sig ha ett starkt samband med vilken tid man är uppvuxen i. I 

Hallonstens artikel framgår att den största skillnaden mellan olika åldersgrupper är attityden 

till lån och sparande. Äldre sparar i regel först och köper sedan, medan många unga lånar för 

att köpa.
98

 

 

Cirka 3,5 miljoner svenskar är över 50 år, och denna generation kallas för 50-plus. De 

beräknas stå för 75 % av köpkraften, enligt Evans statistik.
99

 20 - och 30-talister är uppvuxna i 

en tid där man sparade länge för att sedan köpa det man ville ha. Den här generationen strävar 

efter att ha en stor buffert och tar inte lån i första taget, nämner Hallonsten. De tycker att det 

är viktigt att ligga plus i slutet av livet och att de kan efterlämna ett stort arv.
100

 

 

Till babybom-generationen hör, enligt Evans, personer som är födda mellan åren 1945 och 

1965.
101

 Hallonsten anser att 40 - och 50-talister är en generation av livsnjutare. Många av 

dessa människor har betalat av sina bostadslån och när deras barn flyttar ut omfattas många av 

en frihet som uppmuntrar till konsumtion. Undersökningar visar att till skillnad från tidigare 

generationer så kommer inte den här gruppen spara eller vara måna om att efterlämna ett 

arv.
102

 

 

Mellan generation X och babybom-generationen är människor i åldrarna 35-50 år. Evans 

anser att det utmärkande för den här gruppen är att de byter aktiviteter och relationer samt att 

de vill ha omedelbara resultat kring det de utför. Tidigare forskning om män i åldrarna 35 till 

50 år har visat att de är mycket intresserade av kläder, sitt utseende, olika varumärken och att 

de tycker om att handla.
103

 

 

Generation X består av människor som är födda mellan åren 1966 och 1976. Utmärkande för 

denna generation är att de spenderar mycket pengar och de kräver egna produkter i sökandet 

efter sin egentliga identitet, enligt Evans.
104

 60- och 70-talister räknar inte med att kunna 

betala av sina bostadslån utan ser generellt räntor och amorteringar mer som en hyra. 

Hallonsten nämner att för den här generationen står familjen i fokus och är det som man 

lägger mest pengar på.
105
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Till generation Y, eller millenniegenerationen som Evans även nämner att den kallas, hör 

människor som är födda mellan åren 1977 och 1994. Evans fortsätter med att 

informationsrevolutionen i form av Internet har fått stor betydelse på deras utveckling och 

därför omnämns denna grupp även för N-generationen efter ‖nätet‖ (Internet). Den här 

gruppen kännetecknas av individer som är materialister, varumärkes orienterade och 

riskbenägna.
106

 

 

Hallonsten tankar om generation Y är att 80-talister kan benämnas som den lånande 

generationen. De vågar ta snabba lån och deras inköp grundar sig på vad vänner och familj 

tycker är bra. Generationen är mycket individualistisk och tror på det lilla kollektivet. De litar 

mycket på rekommendationer när de konsumerar och har litet förtroende för myndigheter och 

medier.
107

 

 

Vidare nämner Hallonsten att den senare delen av generation Y, närmare bestämt 90-talister 

har stort inflytande över familjens konsumtion. Barnen påverkar köp i både mindre och större 

omfattning. De kan styra över vilka frukostflingor som ska inhandlas såväl som vilken bil 

familjen ska införskaffa. Barn har fötts in i marknaden och har därmed blivit mycket 

kompetenta konsumenter. De utsätts för mycket reklam men är i regel bättre på att hantera 

den än vuxna. Barnen ser ofta igenom reklamen och är duktiga på att ta ställning.
108

 

4.2.3 Köprollerna i en grupp 

Även om beslutsfattande många gånger fattas av individen själv så menar Kotler och 

Armstrong att ett köpbeslut kan påverkas av ett flertal utomstående personer. 

‖Initiativtagaren” är den person som startar köpprocessen genom att denne föreslår att köpa 

produkten. ”Påverkare” är den individ som på ett eller annat sätt har ett starkt inflytande över 

köpbeslutet. Inflytandet kan vara omedvetet eller medvetet. ‖Beslutsfattare” är den person 

som fattar det slutgiltiga köpbeslutet eller det delbeslut som bestämmer inköpets specifika art. 

Personen bestämmer om köpet ska utföras, vad som ska köpas, på vilket sätt och vart köpet 

ska ske. ”Köpare” är den person som genomför köpet. Det innebär inte att det måste ha varit 

köparen som tog köpbeslutet. ‖Användare” den individ som i praktiken konsumerar den 

inköpta produkten eller tjänsten. Det behöver inte nödvändigtvis vara den som köpt 

produkten.
109

  

4.2.4 Beslutsfattande inom familjen 

En familj är en beslutsfattande enhet, vilket medför att det finns olika roller för 

familjemedlemmarna. Enligt Evans kan dessa roller vara de som beslutar, de som påverkar, 

de som står för själva inköpet, de som använder produkterna och de som har information. 

Alla dessa roller kan familjemedlemmarna inneha i olika grad vid olika tillfällen.
110

 

 

Evans skriver att kommunikationen mellan man och kvinna som lever i ett förhållande är 

varierande utifrån hur stor jämställdhet de har utvecklat i förhållandet och i vilken 

utsträckning de delar på hushållsuppgifterna. Har paret inköp som en gemensam uppgift 

kräver denna inköpsprocess mycket diskussion mellan parterna. Enligt Evans finns det en 

tendens att kvinnor i lägre socioekonomiska grupper har större inflytande över 
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beslutsfattandet, vilket tyder på att den liksidiga familjetypen oftare förekommer i 

medelklassen. Evans nämner även att det verkar som att låg- och höginkomsttagare inte har 

ett så högt gemensamt engagemang medan familjer med medelhöga inkomster i högre grad 

tenderar att fatta gemensamma beslut. Det är även enligt Evans vanligare att yngre par än 

äldre par har ett gemensamt engagemang och ansvar för beslut.
111

 

 

Barnen har i alla tider haft inflytande över familjens utgifter, fastslår Evans. Barnen påverkas 

av de modeflugor som gäller för tonåringar och smittas av dem till att vilja ha samma saker. 

Även skolkamrater påverkar barn till att vilja ha vissa produkter. Evans nämner att i 

skolåldern är påverkan från klasskamraterna större än påverkan från föräldrarna. När det 

gäller beslut av inköp inom själva familjen är barn mellan 8 – 14 år de mest inflytelserika 

förmedlarna av konsumtionsinformation i många familjer, enligt Evans. Det blir allt vanligare 

att barn påverkar beslut som rör boende, kapitalvaror, kläder, teve, dvd, bilar och 

semesterresor.
112

  Evans nämner även att det finns vissa föräldrar som vill att deras barn ska 

förmedla en speciell bild eller image till omgivningen som rör de vuxna. En bild som kan vara 

tvärtemot vad barnet själv egentligen vill vara.
113

   

4.3 Köpbeslut 

4.3.1 Köpbeslutsprocessen 

Kotler och Armstrong beskriver i sin modell att köpbeslutsprocessen består av fem steg som 

köparen genomgår innan denne fattar ett köpbeslut. De fem stegen är problemupptäckt, 

informationssökande, alternativutvärdering, köpbeslut och efterköpsbeteende. Köpprocessen 

startar långt innan ett köp och pågår långt därefter.
114

 

 

Även Lundqvist och Albertsson menar att köpprocessen kan delas in i en liknande modell och 

vikten av att marknadsföringen påverkar alla stegen positivt. Vid ett högintressant köp är 

köparen personligt engagerad och modellen stämmer perfekt. Vid ett rutininköp däremot, det 

vill säga ett så kallat lågintresseköp, så sker köpet vanemässigt utan större eftertanke. För 

sådana vaneköp så trycks modellen samman och de fyra första stegen genomförs samtidigt. I 

vissa fall hoppar även köparen över vissa steg. 
115

 

 

Enligt Lundqvist och Albertsson kan ett behov bli aktuellt (ett problem uppstår) genom att 

man måste betala räkningar.
116

 Kotler och Armstrong menar att köpprocessen börjar med att 

kunden upptäcker ett problem. När denna signal är tillräckligt stark blir den till ett behov. Det 

kan vara en inre signal såsom hunger, törst, et cetera Signalen kan också komma utifrån, till 

exempel genom att personen går förbi ett bageri med doften av nybakat som stimulerar 

hunger. Kunden har genom tidigare erfarenheter lärt sig hur den ska hantera signalen och är 

därmed motiverad att köpa det som denne vet kommer tillfredsställa behovet.
117

 

 

Beroende på hur motiverad kunden är och om den tillfredsställande produkten finns 

tillgänglig kan kunden enligt Kotler och Armstrong välja mellan att köpa produkten direkt 

eller söka efter mer information. Om kundens motivation är hög är sannolikheten hög för att 
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köpet sker direkt, i annat fall talar det för att kunden söker efter mer information för att kunna 

ta ett köpbeslut. Vilken sort av information en kund behöver vid ett köp är kopplat till vilken 

risk denne är benägen att ta. Kunden kan hämta information från personliga, kommersiella 

eller allmänna källor.
118

 

 

Vid informationsökningen kan individen enligt Lundqvist och Albertsson hämta information 

från flera olika källor. Individen kan till exempel söka information internt, det vill säga söka i 

minnet för att få tillgång till tidigare kunskap vilket man kan genom att ställa sig frågan ‖hur 

gjorde jag förra gången?‖. Informationen kan även sökas externt genom personliga källor så 

som familj och vänner. Individen kan även använda sig av externa källor såsom kommersiella, 

publika källor et cetera 
119

 

 

Kotler och Armstrong menar att kunden måste bearbeta informationen för att kunna ta ett 

köpbeslut. Processen skiljer sig åt beroende på den specifika inköpssituationen och den 

enskilde individen. I vissa fall gör konsumenten noggranna kalkyleringar medan i andra fall 

tar den ett köpbeslut baserat på impuls och litar på intuitionen. Ibland tar individen 

köpbeslutet själv medan den i andra fall vänder sig till vänner och familj eller till försäljare 

för rådgivning.
120

 Enligt Lundqvist och Albertsson kan individen i detta steg ställa frågor så 

som till exempel; ‖vad tycker du?‖, ‖har jag råd med detta?‖ et cetera i syftet för att ta ett 

beslut. Individen kan exempelvis se en annons och fastna för reklamen och välja det märke 

framför ett annat. Ett annat fall kan vara att individer väljer en produkt framför en annan då 

den vet att märket brukar vara bra.
121

 

 

Lundqvist och Albertsson menar att köpbeslutet är den process där köparen faktiskt väljer att 

handla eller avstå från köp. Beslutet kan fattas genom att individen påverkas av att det är en 

kunnig och trevlig försäljare.
122

 Enligt Kotler och Armstrong så köper kunden generellt det 

varumärke som denne anser sig vara det bästa. Dock finns det två faktorer som kan påverka 

köpbeslutet. Det tänkta köpet kan påverkas av andra människors attityder, till exempel av 

vänner och familj. En annan faktor som kan påverka det slutliga köpet är oförutsedda 

händelser såsom förändring i inkomst, arbetslöshet et cetera Risken med köpet påverkar hur 

lång tid köpeslutet tar.
123

 

 

Efterköpsbeteendet är den process som konsumenten enligt Kotler och Armstrong genomgår 

efter ett köp. Kunden kommer då antingen att vara tillfredsställd eller inte tillfredsställd med 

köpet. Hur nöjd kunden är baserad på förhållandet mellan dennes förväntningar av köpet och 

produktens verkliga egenskaper. Desto större skillnad mellan förväntad och upplevd 

tillfredsställelse, desto mindre nöjd kommer kunden att vara.
124

 Enligt Lundqvist och 

Albertsson värderar individen köpet. Kundens tillfredställelse med köpet står i proportion till 

om det är positiva eller negativa efterköpskänslor.
125
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4.3.2 Individuella skillnader i att testa nya produkter 

Människor är olika snabba med att ta till sig och prova nya produkter. Personerna kan enligt 

Kotler och Armstrong delas in i fem olika grupper beroende på i vilket stadium de väljer att 

prova nya produkter. De olika klasserna har olika värderingar.
126

 

 

”Pionjärer” kallas den grupp av människor som tycker om att prova nya idéer och att ta 

risker. Utmärkande för gruppen ‖Tidiga accepterare” är att det är människor som är 

opinionsledare i deras krets och att de tycker om att prova nya idéer men gör det försiktigt. 

Den tidiga majoriteten består av individer som sällan är ledare men provar nya idéer före 

‖Svenssons‖. Till ‖Den senare majoriteten” hör människor som är skeptiska mot nya 

produkter och som testar först när de flesta har gjort det. Karakteristiskt för ‖Eftersläntare” är 

att de är tveksamma till förändringar och provar en ny produkt först då den blivit en 

tradition.
127
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4.4 Teoretisk syntes  

I vår teoretiska syntes tar vi upp och motiverar den teori som vi anser är viktigast för att kunna 

besvara vår problemformulering. I analysen kommer vår teoretiska syntes att kopplas samman 

med vår empiri. 

 
Figur 14: Teoretisk syntes 

 

För att redogöra för vilka faktorer som påverkar människor att ta SMS-lån kommer vi att utgå från 

teorin om köpbeslutsprocessen, konsumentbeteende och konsumtionssamhällets förändringar. 

Dessutom kommer vi att koppla de bakomliggande faktorerna till teorin om livsstil, impulsköp 

och beslutsfattande, vilket vi även gör med konsumtionssamhället. Till empirin om 

konsumtionssamhället kommer vi även koppla teorin om individuella skillnader i att prova nya 

produkter. Detta eftersom att vi tycker att det är viktigt att se vilka faktorer i samhället som kan 

påverka människor till ogenomtänkta och förhastade handlingar. Dessa teorier hjälper oss att dra 

slutsatser kring influerande faktorer och konsumtionssamhället som råder.   

 

När vi analyserar vilka människor det är som tar SMS-lån kommer vi att utgå från teorin om 

ålderns påverkan på konsumtionen. Vi anser att det är mycket viktigt att ha kännedom om att 

demografiska variabler har en påverkan på människor. 

 

Teorin om Konsumentkreditlagen kommer vi att använda oss av när vi förklarar hur SMS-lån 

regleras. Vi anser att det är viktigt att få en bild av hur regleringen utav SMS-lån är idag och vilka 

konsekvenser det kan ge för SMS-låntagarna.  
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5. ANALYS 
 

 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den analys som vi gjort genom att koppla 

samman vår empiri och teori. 

 

5.1 Analytisk syntes 

Utifrån vår empiriska och teoretiska syntes har vi utformat en modell som visar hur vår empiri 

och teori kommer att kopplas samman i vår analys. När vi utformade figuren utgick vi från de 

påståenden som presenterats i vår empiri. Dessa påståenden kopplade vi sedan samman med 

vår teori. 

 

 
Figur 15: Analytisk syntes 

5.2 Analys och diskussion 

Återkommande i vår empiri är att det är människor med svag ekonomi som tar SMS-lånen. 

Det finns således inga särskilda indelningar eller kategorier av människor som tar SMS-lån. 

Det vi kan urskilja från våra intervjuer är att det främst är människor som inte har någon 

förberedelse i deras ekonomi på oförutsedda kostnader, och har dragit på sig för höga fasta 

kostnader, som tar SMS-lån. Vi tror därför att det främst är människor med liten kunskap om 

ekonomi som tar SMS-lån, det vill säga de människor som inte förstår SMS-låneföretagens 

villkor och kostnader för lånen. De människorna förstår inte heller vilka konsekvenser SMS-

lånen kan medföra. 

 

Respondenten från SMS-låneföretagen som vill vara anonym berättade att deras kunder är 

mellan 18 år till 80 år, men att åldersgruppen 22 år till 33 år är mest representerade. 

Anledningen till att denna åldersgrupp är överrepresenterad enligt respondenten är 

konsumtionssamhället som råder idag, vi konsumerar på ett annat sätt idag än vad vi gjorde 

förr. Vad gäller kön så kan respondenten inte se någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Folkia förklarade att deras genomsnittskund är på 35 år och det är lika många kvinnor som 

män som tar lånen. Vi kan således utifrån dessa två företag se att SMS-lån är lika vanligt 

bland kvinnor som män samt att låneformen används i större grad av yngre åldersgrupper än 
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äldre. Våra respondenter påpekade också att olika generationer i samhället har olika 

perspektiv och synsätt på pengar och sparande. Från teorin framgår att generationen 50-plus 

är de som sparar för att ha en buffert och för att sedan kunna handla
128

. Generation Y, det vill 

säga 80-talisterna är den lånande generationen
129

. Där emellan, enligt vår tolkning, är synen 

på sparande och lånande ett mellan ting jämfört med dessa två generationer. Därmed är det 

inte så konstigt att det just är åldrarna kring 22-35 år som är de som tar flest SMS-lån hos 

dessa två SMS-låneföretag.  

 

Enligt respondenten på det SMS-låneföretaget som valt att vara anonym, är det kunder i alla 

åldrar som inte klarar av att betala tillbaka lånen som tas hos dem, och de kan inte se någon 

specifik åldersgrupp som är överrepresenterad. I Kronofogdemyndighetens statistik är dock 

ungdomar överrespresenterade vad gäller inkomna ansökningar om betalningsföreläggande 

till följd av SMS-lån. Dock måste man ta hänsyn till att det gäller obetalda SMS-lån och det är 

ingenting som säger att det har ett samband med företagens statistik över vilka de beviljar 

flest SMS-lån. Charlie Söderberg menade att ungdomarna har varit mer bekväma i 

kreditmarknaden än äldre, vilket kan vara en anledning till varför det är många ungdomar som 

tar SMS-lån. Janne Åkerlund berättade att dagens föräldrageneration har en viss attityd till 

kredit, via kreditkort i olika mataffärer eller bensinkort. Denna inställning och attityd som de 

har till detta förs över till de unga. Båda dessa kommentarer kan vi hålla med om. Vi tror att 

det är mer vanligt än vad som framgår att föräldragenerationen använder kredit. Många tänker 

nog inte på att de gör det via exempelvis matbutikskortet, även om en sådan kredit inte 

medför samma höga kostnad som att ta ett SMS-lån. Janne Åkerlund menade även att det är 

människor som inte uppfyller de krav som ställs för att få ta en vara på avbetalning, som 

istället väljer att ta ett SMS-lån för att kunna köpa produkten. Våra egna tankar angående 

detta är att individen borde själv reflektera över anledningen till varför man inte får ta varor 

på avbetalning och därmed själv inse att ett SMS-lån inte är lämpligt att ta. Är man inte 

kreditvärdig för avbetalning borde man inse att man inte är det för ett SMS-lån heller.  

 

Vi anser att ungdomar är den grupp som tar flest SMS-lån på grund av den uppfattning vi tror 

att ungdomar har om pengar och lån i samhället idag. Utifrån den undersökning vi genomfört 

har det framkommit från flera respondenter att ungdomen idag har mindre respekt för pengar 

än vad människan i ungdomen hade för ett antal år sedan. Detta till följd av att många 

ungdomar inte har fast inkomst. Per Bäck nämnde att det är få ungdomar som är 18 år och har 

fast inkomst. Vi tror att dessa ungdomar tar SMS-lån eftersom de är medvetna om att de inte 

kan få låna någon annanstans, liksom Per Bäck förmodade. Vi tror också att användandet av 

SMS-lån kommer att förskjutas till andra grupper framöver i och med att andra grupper i 

samhället blir alltmer bekväma i kreditmarknaden. 

 

Arne Andersson var en respondent som berättade att SMS-lån från början var ett 

ungdomsfenomen men att det på senare tid skett en förskjutning till andra grupper. Arne 

Andersson nämnde vidare att ungdomarna är mer vana vid mobilen och att det kan vara en 

anledning till varför ungdomarna fortfarande är överrepresenterade när det gäller obetalda 

SMS-lån. Även Charlie Söderberg påpekade denna teori. När det gäller personliga faktorer 

menar Kotler och Armstrong att köpbeteendet påverkas av en rad personliga faktorer såsom 

vilken ålder och livscykelstadium en person befinner sig i. De menar att människors 

köpebeteende förändras över tiden och människor köper därför olika produkter under olika 
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perioder i livet.
130

 Utifrån detta ser vi det som att de yngre har lättare att ta till sig SMS-lån 

och att det kan vara en bidragande faktor till varför de är överrepresenterade när det gäller 

obetalda SMS-lån.  

 

Kronofogdemyndighetens statistik har visat att det skett en ökning av antalet SMS-lån bland 

äldre kvinnor, i åldrarna 35-65 år. Margareta Lindberg spekulerar i att anledningen till att 

flertalet äldre kvinnor börjat ta SMS-lån grundar sig i att SMS-lånen har blivit mer etablerat 

på marknaden och att det till följd av detta sker en förskjutning till andra åldersgrupper. Även 

i detta fall måste man ta hänsyn till att Konsumentverket endast kommer i kontakt med de 

människor som har svårt att betala tillbaka lånen och man kan på så vis inte säga att dessa 

slutledningar kan gälla för alla som tar SMS-lån. Janne Åkerlund menade att dessa människor 

redan tagit banklån och har nu hamnat i ny form av skuldfälla. Vi tror således att det är vanligt 

att många ensamstående kvinnor vill upprätthålla samma standard för barnen som de till 

exempel hade innan en skilsmässa.  

 

Det har i denna undersökning visat sig att det är svårt att få fram information om de 

bakomliggande faktorerna till varför man tar SMS-lån . Detta i och med att SMS-

låneföretagen inte öppet redovisar deras statistik. Kronofogdemyndigheten för löpande 

statistik men den grundar sig endast på fall där lånen inte har kunnat betalas tillbaka. Det finns 

således mest information att hämta hos de människor som är i ekonomisk knipa och sökt hjälp 

för detta. Dets finns på så sätt en problematik i att det är svårt att avgöra om de 

bakomliggande faktorerna till att ta lånen är samma för de som inte hamnar i ekonomiska 

problem och kanske bara har tagit lånet någon enskild gång.  

 

Vi tror att det finns olika påverkande faktorerna till varför man tar ett SMS-lån, beroende på 

vad man ska använda pengarna till. Utifrån det som kommit fram i undersökningen är vår 

analys att personer som tar SMS-lån först spenderar sin inkomst på konsumtion och när det 

sedan kommer till att betala räkningarna saknas det pengar, vilket medför att många väljer att 

ta SMS-lån för att klara sig över till nästa månadsskifte. I och med detta går de lånade 

pengarna från SMS-lån till att betala löpande räkningar, men indirekt tror vi att det är på 

grund av konsumtion som pengarna lånas. Detta är även en förklaring till de skilda åsikterna 

som finns bland våra respondenter angående vad pengarna används till. Charlie Söderberg och 

Ulrika Ring anser att pengarna inte går till konsumtion, medan Margareta Lindberg och 

Kristina Fält motsätter sig det. Playahead undersökningen i sin tur tyder på att det främst är 

konsumtion pengarna används till. Vi tror det är främst bland ungdomar som pengarna 

används till konsumtion, medan de äldre åldersgrupperna tar SMS-lånen i första hand för att 

betala av skulder.  

 

En faktor som kan påverka köpbeslutet, enligt Kotler och Armstrong, är oförutsedda 

händelser såsom förändring i inkomst, arbetslöshet et cetera
131

. Enligt Ulrika Ring är det 

ingen speciellt typ som blir överskuldsatt utan det är människor som har en kämpig ekonomi 

till följd av orsaker som till exempel arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom et cetera Vi kan 

sympatisera med hennes tankar om att alla människor kan hamna i en svår ekonomisk 

situation till följd av ovan nämnda orsaker. Vi tror att det främst är människor med svag 

ekonomi och som har liten kunskap om SMS-lånen som använder lånet som en paniklösning 

för att få lite ‖tillfällig lugn och ro‖ som Kristina Fält förmodade. Vi anser därför att de är 

viktigt att försöka få SMS-låneföretagen att bättre informera om sina villkor, eller att 

                                                      
130

 P. Kotler, G. Armstrong, (2008), s 250 ff 
131

 Ibid. s. 271 



Emma Källänge  Examensarbete C, VT-2009    

Therese Nordgren                    

 

  64 (76) 

allmänheten ska få en ökad kunskap om hur de ska tyda och läsa villkoren. Enligt Playahead 

undersökningen är det en fjärdedel av ungdomarna som inte hade tagit SMS-lån om de hade 

fått bättre information om villkoren, vilket, enligt oss, visar på hur vikigt arbetet, som ett par 

av respondenterna pratar om och som Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och 

Konsumentverket genomför, genom att informera på gymnasieskolar, är.  

 

Dahlqvist menar att de psykologiska faktorerna är en av de viktigaste och betydelsefullaste 

delarna av individers personlighet och blir därmed som ett slags grundläge till individers 

beteende.
132

 Detta visar på att människor är olika och därmed uppfattar saker och ting olika 

sätt. Utifrån detta är det självklart att människor har skilda åsikter om SMS-lån. Vissa tar 

SMS-lån för att undvika en ekonomisk katastrof, enligt Ulrika Ring, men vi anser att vissa 

individer skulle ha valt en annan utväg för att undvika den ekonomiska katastrofen. Likt det 

Sara Ekstrand nämner om att det är lika bra att ta den ekonomiska smällen direkt.  

 

Enligt Konsumentverkets och Kronofogdemyndighetens undersökning på Playahead var den 

största anledningen till varför människor valt att ta SMS-lån ‖att man får pengarna direkt‖. I 

övrigt var det faktorer så som den enkla ansökningen, att kreditprövningen inte är så hård, 

ingen personlig kontakt, får inget annat lån beviljat och att de endast behöver låna en mindre 

summa som var anledningen till varför människor har tagit SMS-lån.
133

 Utifrån Playahead 

undersökningen framkom det också att om man hade fått vänta ett dygn eller längre på 

pengarna hade 46 % av de tillfrågade inte tagit SMS-lånet. 29 % av de tillfrågade uppger att 

om de hade haft längre betänketid så hade de avstått från lånet.
134

Den snabba utbetalningen 

återkom också bland flera av våra respondenter. Majoriteten av respondenterna menade att om 

konsumenterna skulle få mer betänketid innan lånet beviljades och om det skulle finnas en 

ångerrätt så skulle antalet SMS-lån, och därmed antalet obetalda SMS-lån, minska. Några av 

respondenterna menade att SMS-lånen används mycket till impulsköp och hade uppfattningen 

om att många tar SMS-lån när de står på krogen och har slut på pengar. Vi tror dock att detta 

är en felaktig uppfattning som diskuteras i media. I och med att många SMS-låneföretag inte 

betalar ut pengar efter stängningstid, fallerar denna teori, då flertalet företag inte har öppet 

senare än klockan 22.00. Folkia får in flest SMS-låneansökningar på morgonen, vilket även 

indikerar på att de lånade pengarna inte används för krogbesök. Charlie Söderberg var en 

respondent som däremot ansåg att den snabba utdelningen inte har så stor betydelse för lånet, 

som han tror, tas för att betala löpande räkningar. Han menade att om lånet inte tas för 

impulsköp så kan man vänta ett par dagar på dem om så skulle behövas. Vi sympatiserar med 

Charlie Söderbergs resonemang och tror att vikten av den snabba utbetalningen har ett 

samband med vad SMS-lånet ska användas för samt vilka andra lånealternativ man har att 

tillgå. Folkia menade också att deras kunder inte visar någon tendens på att det just är den 

snabba utbetalningen som är viktig. Dock anser vi att detta uttalande mest handlar om att 

‖försvara‖ sin bransch från Folkias sida.  

 

65 % av de tillfrågade i Playahead undersökningen som tagit SMS-lån uppgav att de aldrig 

övervägde något banklån eller kreditkort innan SMS-lånet togs. Dessutom skulle hela 25 % 

låtit bli att ta lånet om SMS-låneföretagen hade kontrollerat deras ekonomi noggrannare
135

.  
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Vi tror främst att det har att göra med att undersökningen är baserad på ungdomar. 

Ungdomarna som tar lånen är själva medvetna om att de inte uppfyller andra finansbolags 

krav på kreditvärdighet och därför väljer att ta ett SMS-lån istället för att försöka låna av 

andra låneinstitut. Pär Bäck påpekade dock att det är förmånligare att ta en bankkredit än ett 

SMS-lån, men att kraven för att få en bankkredit oftast inte uppfyllas av ungdomarna.   

 

Barnen har i alla tider haft inflytande över familjens utgifter, konstaterar Evans. Han nämner 

även att det finns vissa föräldrar som vill att deras barn ska förmedla en speciell bild eller 

image till omgivningen som rör de vuxna.
136

 Detta tror vi också är en bidragande faktor till 

varför ensamstående kvinnor börjar öka bland dem som inte kan betala tillbaka SMS-lån. 

Dock förstår vi att det kan vara svårt för många att hantera sin egen konsumtion, då livsstilen 

är så avgörande för den identitet man har i dagens samhälle. Bjärvall nämner att konsumtion 

allt mer handlar om att markera en livsstil och att den speglar sedan den identitet som man får 

som människa. Enligt Bjärvall kan människor köpa sig vilken identitet som helst idag.
137

 

Även om beslutsfattande många gånger fattas av individen själv så menar Kotler och 

Armstrong att ett köpbeslut kan påverkas av ett flertal utomstående personer
138

. Utifrån denna 

teori förstår vi hur stor press, det vill säga grupptryck, som den enskilda människan utsätts för 

i dagens samhälle och vi tror att många människor är för svaga som individer för att kunna stå 

emot konsumtionssamhället. Det medför att de tar på sig skulder bland annat genom SMS-lån 

för att kunna upprätthålla sin identitet och livsstil.   

 

Evans påpekar även att impulsköp kan bidra till att stärka konsumenternas identitet
139

. Här 

diskuterade intervjurespondenterna kring att det handlar om att tillfredsställa ett behov som 

individen har och detta kan göras möjligt via SMS-lån på grund av den snabba utbetalningen. 

Impulsköpen kan, enligt Evans, idag liknas vid en frihetshandling där konsumenten kan 

tillfredsställa sina behov och känna att de har kontroll över sina liv
140

. Det som strider mot 

detta är den teori som Bratt tar upp. Konsumtionssamhället har de senaste decennierna sett ut 

på ett sådant sätt att vi köpt, slängt och köpt nytt, men konsumtionsbanta är, enligt Bratt, på 

väg in i samhället. Genom att konsumtionsbanta minskar inköpen som genomförs på grund av 

impuls.
141

 Även om konsumtionsbantningen får ett genomslag tror vi att SMS-lånen kommer 

att öka då de flesta tar lånen för att betala löpande räkningar och inte för impulsköp.  

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar en konsuments köpbeteende, enligt Kotler och 

Armstrong.
142

 De menar att konsumenters köpbeteenden påverkas i hög grad av kulturella och 

sociala faktorer.
143

 Vi anser att man som människa påverkas av de man umgås med, är man 

uppvuxen i en kultur där det är okej att låna då är man själv en person som tar lån. Vi tror 

också att kulturen kan påverka på så sätt att om det är någon bekant som man ser upp till som 

berättat att de tagit ett SMS-lån så överväger man i större grad att ta ett SMS-lån själv. Arne 

Andersson på Familjeslanten, var en respondent som sympatiserade med att individer, särskilt 

ungdomar påverkas av grupptryck vilket gör att de initieras till att ta SMS-lån. 
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De två SMS-låneföretag som vi varit i kontakt med framhäver att det finns ett behov av SMS-

lån på marknaden. Ett lån där alla människor kan låna på samma villkor och till samma 

kostnad samt inte låna mer än de behöver. Folkia nämner att enligt en undersökning, som de 

anser är trovärdig, är det cirka 50 % av Sveriges befolkning som har mindre än 1 000 kr kvar 

på sitt transaktionskonto en vecka innan lön. Denna undersökning tyder således på att det 

finns ett behov att låna en mindre summa för att klara sig över månadsskiftet, som flera 

respondenter framhävde. Uppstår behovet till att ta ett SMS-lån utifrån den anledningen att 

man saknar pengar för att klara sig igenom månaden så anser vi att det inte finns kapacitet att 

kunna betala tillbaka lånet nästa månad. Troligen finns det inte mer pengar att röra sig med då 

heller.  

 

SMS-låneföretagen ansåg även att människan efterfrågar ett lånealternativ där det inte behövs 

någon personlig kontakt. Lånetagarna slipper därmed svara på jobbiga och besvärliga frågor 

och kommer undan från den skam som kan uppkomma när de behöver erkänna att de har 

ekonomiska problem. Marcus Lindström menade att det är vanligt bland deras kunder att dem 

inte vill fråga sina bekanta eller andra finansbolag om pengar och därför vänder sig till Folkia. 

Vi tror att många människor väljer att ta SMS-lånen eftersom de vill klara sig på egen hand 

och inte överväger ett annat och förmånligare alternativ. De övrig respondenterna i vår 

undersökning menar på motsatsen. Respondenterna menar att det finns andra alternativ än 

SMS-lån och att behovet av pengar kan stillas på annat håll, till exempel med bankens hjälp. 

Respondenterna kan hålla med om att en anledning till varför människor tar SMS-lån är för att 

komma undan den personliga kontakten. Pär Bäck menade å andra sidan att det även går att ta 

hjälp av banken utan personlig kontakt, via Internetbanken och telefonbanken, som de på 

Swedbank erbjuder deras kunder. Möjligheten till att låna ett mindre belopp finns även via 

bankernas kreditkort, via vilket människor kan låna pengar mycket förmånligare än via SMS-

lån. Vidare framkommer det att många av respondenterna tror att det kan vara jobbigt och 

pinsamt att erkänna sina ekonomiska problem, både för en bank då många har stor respekt för 

bankerna, men också för familj och bekanta. På grund av denna skam tror därför flera av de 

intervjuade att många individer väljer att ta ett SMS-lån istället för att fråga närstående i tron 

om att det är en engångsföreteelse. Det kan i många fall vara just en engångsföreteelse, men 

vi anser att det är de som tänker igenom lånet en gång extra och även de som har lite tur som 

klarar av att betala tillbaka lånen i tid utan att behöva ta nya lån. Charlie Söderberg 

sympatiserar med tanken om att det kan vara en skam att erkänna för någon att man har en 

dålig ekonomi. Han ansåg att ett SMS-lån kan förmildra skammen och ingen behöver veta att 

man lånat pengar. Charlie Söderberg menar att man ljuger för sig själv om sin ekonomiska 

situation. Eftersom SMS-lån är lättillgängligt, är det, som Charlie uttrycker det, ett ‖quick 

step‖ att ta ett SMS-lån. Vi kan förstå grundbehovet som vissa kan känna genom att de får 

pengarna snabbt och att det inte kräver någon komplicerad process för att ansöka om 

pengarna, men att SMS-låneföretagens villkor och priser måste förmildras. I annat fall 

kommer problemen med produkten vara större än de fördelar och den hjälp produkten kan ge 

vissa människor. SMS-lånen innebär helt enkelt för stora kostnader och SMS-låneföretagen 

utnyttjar människor. Vi anser att de människor som till exempel inte beviljas en kredit på en 

bank, kanske inte har förutsättningar att få låna, vilket många av respondenterna även 

påpekade. Vi tycker att SMS-låneföretagen i själva verket gör dessa människor en dålig tjänst 

då de tillåter människor utan återbetalningsförmåga att skuldsätta sig.  

 

Charlie Söderberg tog upp att anledningen till varför det var mer medelålders kvinnor än män 

som inte klarar av att betala tillbaka SMS-lån är på grund av att det oftare är kvinnorna som 

sköter hushållsekonomin och därmed kvinnorna som måste lösa problemen som uppkommer i 
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ekonomin och fatta den ekonomiska besluten. Enligt Evans förekommer den liksidiga 

familjetypen oftare i medelklassen. Evans nämner även att det verkar som att låg- och 

höginkomsttagare inte har ett så högt gemensamt engagemang medan familjer med 

medelhöga inkomster i högre grad tenderar att fatta gemensamma beslut. Det är även enligt 

Evans vanligare att yngre par än äldre par har ett gemensamt engagemang och ansvar för 

beslut.
144

 Baserat på denna teori tror vi att det kan vara så att de medelålders kvinnorna fattar 

de ekonomiska besluten själva, utan den andre partnerns vetskap eller samråd. Om hög- eller 

låginkomsttagare inte har ett gemensamt engagemang i ekonomin kan det mycket möjligt vara 

så att det är just kvinnorna som ensamma fattar de ekonomiska besluten. Utifrån Evans teori 

skulle man kunna tro att medelklassen, där den liksidiga familjetypen oftare förekommer, 

skulle ha mindre problem med ekonomin. Vår undersökning indikerar ingenting angåenden 

detta, enligt våra respondenter kan inga speciella samhällsklasser urskiljas bland de individer 

som tar SMS-lån. Även fast man har en liksidig familjetyp och därmed fattar gemensamma 

beslut oftare betyder det inte, enligt oss, att man har en bättre ekonomi och därmed väljer att 

inte ta SMS-lån. Däremot kan det tyda på att det lika ofta är männen som står för SMS-lånen 

som kvinnorna i dessa familjer. Charlie Söderberg menar på att det inte är inkomsten som 

avgör om man har en instabil ekonomi eller inte. Det är marginalen mellan inkomst och 

kostnader man måste se till. Vi tror alltså att det är de människor som har för liten fallhöjd i 

sin ekonomi, som lever över sina tillgångar, som tar SMS-lånen.  

 

Ulrika Ring och Arne Andersson poängterade att det är fler ensamstående kvinnor än män 

med hemmavarande barn. Därför drabbas kvinnorna hårdare ekonomisk än männen vid en 

separation. Vi tror också att det är vanligt i en familj att männen jobbar medan kvinnan är 

hemma med barnen när de är små, vilket kan medföra att mannen får större möjlighet till ett 

sparande. Detta drabbar kvinnorna om relationen skulle resultera i en skilsmässa. Vi tror dock 

att detta kommer att förändras, vilket i så fall kommer att resultera i att antalet SMS-lån 

kommer att öka bland medelålders män. Arne Andersson och Ulrika Ring påpekade att 

kvinnor har lättare att erkänna obestånd än män, vilket gör att kvinnorna är mer framhävande 

än männen statistiskt.  

 

Ytterligare en anledning till att allt fler äldre och däribland framförallt medelålderskvinnor 

börjat få problem med att betala tillbaka SMS-lånen är enligt våra respondenter på grund av 

att de tar SMS-lånen för att upprätthålla standarden för familjen till exempel efter en 

separation eller skilsmässa. Ekonomin påverkas i stor uträckning när man inte längre är två 

som hjälps åt och för att kunna klara av alla kostnader slutar det, för många människor, med 

att de tar ett SMS-lån. Detta påpekades av en del av respondenterna även vad gäller 

ungdomarnas stora andel av obetalda SMS-lån. För att kunna behålla den standard som 

ungdomen är van vid när de bor hemma hos föräldrarna även när de flyttat, använder de sig av 

SMS-lån. Detta slutar i en ond cirkel, eller som vissa av respondenterna väljer att kalla det; 

snöbollseffekt, där man börjar med att ta ett SMS-lån för att köpa något man egentligen inte 

har råd med och detta resulterar sedan i att ett nytt SMS-lån måste tas för att kunna betala 

tillbaka det första och så är bollen i rullning och man lyckas aldrig komma på noll igen utan 

hjälp från något annan/annat än SMS-lån, anser vi. Detta resonemang kom även upp under 

fokusgruppen, där det var en individ som levde över sina tillgångar med hjälp av SMS-lån. I 

dagens samhälle är bekvämligheten stor och konsumtion som lösningen på det mesta 

förknippas just med bekvämlighet, enligt Linde
145

. På grund av detta konsumtionssamhälle 

blir det stora krav på den enskilda människan framförallt på ungdomar och ensamstående 
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kvinnor, vilket vi kan tro är en stark faktor till varför många väljer att ta SMS-lån. Linde 

nämner även att människan väljer prylar framför valet av liv
146

, vilket vi kan vara villiga att 

hålla med om då det är just livsstilen som påverkas när man inte klarar av att hantera SMS-

lånen längre. I fokusgruppen framkom det även att de såg människan som prylgalen och att 

det råder en köp mani i dagens samhälle. Vi ser det som att konsumenten lurar sig själv då vi 

tror att många väljer att ta SMS-lån för att kunna behålla en standard som man är van vid, 

men detta fungerar bara en stund innan allt faller ihop och resultatet blir att man får en sämre 

standard än vad man skulle ha haft om man nöjt sig med det man hade och levt utefter sina 

tillgångar. Enligt Linde måste man kunna hantera sin egen konsumtion för att långsiktigt hitta 

en hållbar livsstil
147

, vilket vi och många av respondenterna är villiga att hålla med om.  

 

Majoriteten av respondenterna i Playahead undersökningen, som någon gång tagit SMS-lån, 

angav att det var framför allt genom reklam, till exempel på TV, press och Internet som de fått 

information om SMS-lån. Bland de tillfrågade som inte tagit SMS-lån angav 15 % att de fått 

kännedom om möjligheten att låna via SMS genom nyheter i till exempel TV, press och 

Internet.
148

 I och med att denna undersökning genomförts på ungdomar i åldrarna 18-25 år 

kan man se att denna åldersgrupp reagerar starkt på SMS-låneföretagens marknadsföring. 

Hallonsten menar på att barn utsätts för mycket reklam men är i regel bättre på att hantera den 

än vuxna. Barnen ser ofta igenom reklamen och är duktiga på att ta ställning till den.
149

Detta 

ser vi som ett tecken på att de unga vuxna med tiden kommer att bli mindre och mindre 

känsliga och påverkade av SMS-låneföretagens reklam. Därmed även att de åldersgrupper 

som mest påverkas av reklam från SMS-låneföretagen med tiden kommer bli allt högre.  

Folkia uppfattade att flertalet av deras kunder får kännedom om deras företag och tjänster via 

annonsering. Flertalet av våra respondenter ansåg också att människor främst får kännedom 

om SMS-lån via företagens marknadsföring. Vi tror därför att företagens marknadsföring har 

en stark påverkan på konsumenterna. Det finns ingenting som talar för att ungdomar skulle 

påverkas av SMS-låneföretagens reklam i större grad än andra åldersgrupper. I och med att de 

är medvetna om att de inte beviljas lån på annat sätt så tror vi att SMS-lån tas i större 

omfattning av ungdomar än andra åldersgrupper. Inte heller ser vi att det skulle vara någon 

skillnad vad gäller påverkan av marknadsföring sett till kön då SMS-lån tas i samma 

utsträckning av såväl kvinnor som män. Vilken utsträckning som konsumenterna påverkas av 

SMS-låneföretagens marknadsföring tror vi har att göra med vilka alternativ man har att välja 

mellan, det vill säga vilken situation man befinner sig i, samt vad man ska använda pengarna 

till. Janne Åkerlund påpekade att SMS-låneföretagens marknadsföring är inriktad på impuls. 

Sara Ekstrand poängterade däremot att företagens reklam inte längre trycker på snabbheten 

med lånen. Fokusgruppen var ense om att Pengos Minilåns annons syftade på snabbheten då 

det framgick att ‖pengarna betalas ut direkt‖. Vi kan således se att SMS-låneföretagen 

fortfarande i viss mån marknadsför sig genom den snabba utbetalningen.  

 

Margareta Lindberg anser att ungdomar generellt är mer påtagliga av nya produkter på 

marknaden än äldre, samt att ungdomar har lättare att ta till sig och använda sig av ny teknik. 

Detta är en tanke som vi sympatiserar med. Enligt Kotler och Armstrong är människor olika 

snabba med att ta till sig och prova nya produkter. Personerna kan delas in i olika grupper 

beroende på i vilket stadium de väljer att prova nya produkter. De olika klasserna har olika 
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värderingar.
150

 Vi tror att ungdomar generellt sett är en grupp som är bättre på att anamma nya 

saker, detta håller även vår respondent Arne Andersson med om.  

 

Flertalet av våra respondenter poängterade att det måste införas en hårdare lagstiftning för 

SMS-lån. I och med att SMS-lån är en engångskredit och som i regel har en löptid på 30 dagar 

så kan SMS-låneföretagen utnyttja undantagen i lagen till deras fördel
151

. Janne Åkerlund 

menade att det finns en stor brist i systemet i och med att en individ kan låna upp till mycket 

höga belopp, hos flera olika kreditgivare, innan Kronofogdemyndigheten får in en ansökning 

kring ett obetalt SMS-lån. Vissa av respondenterna påpekade att själva affärsidén med SMS-

lånen är att låntagarna inte ska kunna betala tillbaka. Vi tycker att det är sorgligt att lagen 

tillåter människor att skuldsätta sig på det här enkla sättet. Eftersom lånen till största del tas av 

ungdomar, som vi generellt tror är den grupp som minst förstår konsekvenserna av lånen kan 

på så vis överskuldsätta sig för långt in i deras framtid. Det enda sättet tror vi för att stoppa 

denna utveckling är att införa en hårdare lagstiftning med strängare krav samt en ångerrätt. Vi 

sympatiserar med Pär Bäcks åsikter om att SMS-låneföretagen borde gå under samma 

lagstiftning som bankerna. 

 

Enligt Playahead undersökningen tyckte 69 % att avgifterna för lånet var höga. En fjärdedel 

uppgav att de tyckte att avgifterna varken är höga eller låga, medan 6 % ansåg att avgifterna 

för lånet är låga och 6 % hade ingen uppfattning.
152

 Folkia anser att deras sätt att uttrycka 

kostnaden på deras SMS-lån är bra eftersom den hjälper kunden att förstå vad lånet kommer 

att kosta, uttryckt i kronor. Majoriteten av respondenterna menade däremot att den effektiva 

räntan ska synas för att konsumenterna ska ha möjlighet att jämföra olika lån. Vi kan 

sympatisera med båda sidor. Folkias sätt att uttrycka priset gör det klart och tydligt vad SMS-

lånet kommer att kosta, men vi kan tycka att den effektiva årsräntan även borde vara angiven 

för att konsumenterna ska kunna jämföra olika lån och se hur pass dyrare SMS-lån egentligen 

är. Enligt Margareta Lindberg har många personer som varit i kontakt med Konsumentverket i 

regel tyckt att det är billigt att ta ett SMS-lån. Vi tror att det kan vara så att konsumenterna 

uppfattar att SMS-lånen är billiga när de ansöker och beviljas det. Detta eftersom att SMS-

låneföretagen marknadsför lånet som en kostnad och inte uttryckt i ränta. Det är först när 

konsumenten ska betala tillbaka SMS-lånet som de förstår hur hög avgiften egentligen är, tror 

vi. Ännu värre blir det om konsumenten har svårigheter med att betala tillbaka. Vår tolkning 

stämmer väl överens med fokusgruppen reaktion på SMS-lånen. Majoriteten tyckte först att 

avgiften inte var så hög som de trodde. Det var först när de fick se hur stor den effektiva 

årsräntan är som de förstod hur dyrt SMS-lånet egentligen är. Vi tror att de som tycker att 

SMS-lånet är ett billigt lån är de människor som inte har kunskap om vad det kostar att låna. 

Det vill säga att de inte är medvetna om vad det kostar att ta en kredit hos till exempel en 

bank som generellt sätt har bättre lånevillkor. Vi tror att det är framförallt ungdomar som inte 

besitter denna kunskap samt de personer med svag ekonomi som inte har andra lån att jämföra 

med. De personer som tycker att SMS-lånen är dyra är de människor som förstår hur SMS-

lånet förhåller sig till andra krediter. 

 

Vilken uppfattning man har om SMS-lånets kostnad tror vi också har ett starkt samband med 

hur väl konsumenten kände till låneavgiften när SMS-lånet togs. Av de tillfrågade som tagit 

SMS-lån uppgav 69 % att de kände till låneavgifterna när de tog lånet. 31 % av 
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respondenterna uppgav att de antingen inte kände till avgifterna alternativt att de inte kom 

ihåg dem.
153

 SMS-låneföretag som erbjuder korta krediter med små belopp, så som SMS-lån, 

behöver inte informera om effektiv ränta i deras marknadsföring.
154

 Vi tror att det kan vara att 

även om man känner till lånavgiften, som många verkar göra, så kanske man inte kan sätta 

den i relation till andra krediter, vilket medför att det inte spelar någon roll om konsumenterna 

känner till avgiften eller inte. Charlie Söderberg tror att de människor som tar lånen har för 

liten koll på vad lånet egentligen kostar. Det är inte många som har förståelse för hur hög den 

effektiva räntan egentligen är. Människor är medvetna om att det är en dyrare form att låna, 

men inte hur dyrt det verkligen är. Charlie Söderberg ser också att det är vanligt att människor 

inte vill veta vad det egentligen kostar i och med att de ändå är tvungna till att låna 
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6. SLUTSATS 

 
 
 
I det här kapitlet redogör vi för vår slutsats som vi har kopplat till problemformulering och 

syfte. 

 

 
 
 

 

Genom vår undersökning kan vi se att det främst är människor med svag ekonomi som tar 

SMS-lån. Uppgifter kring de människor som har svårigheter med att betala tillbaka SMS-

lånen, visar att ungdomar i åldrarna 18-25 år är överrespresenterade vad gäller inkomna 

ansökningar om betalningsföreläggande till följd av SMS-lån till Kronofogdemyndigheten. 

Dessutom har det på senaste tid skett en utveckling bland äldre kvinnor i åldrarna 35-65 år, 

vilka har svårigheter att betala tillbaka SMS-lånen och till följd av detta ökar i 

Kronofogdemyndighetens statistik. Genom att titta på uppgifter på vilka som beviljas SMS-

lån visar att åldersgruppen 22 år till 35 år är mest representerade. Statistiken bland företagen 

visar att en genomsnittlig kund stiger i ålder och får en ökad kreditvärdighet. Det är lika 

många kvinnor som män som tar lånen.  

 

Ungdomar tycker att SMS-lånen är billiga eftersom det är den grupp som har liten kunskap 

om hur SMS-lånets kostnad förhåller sig till andra krediter som finns på marknaden. Utav de 

som tar SMS-lån är det få som har förståelse för hur stor den effektiva årsräntan egentligen är 

och därmed inte anser att SMS-lån är så dyra som de i själva verket är. Vi kan se att det finns 

ett behov och en efterfrågan av SMS-lån bland de människor som har en svag ekonomi. 

Genom lånen som SMS-låneföretagen erbjuder kan människor låna fast de inte har en 

tillräcklig kredit värdighet och kan på så vis bli överskuldsatta.  

 

Det finns olika teorier bland våra respondenter till varför man tar SMS-lån. Vi kan utifrån 

dessa teorier urskilja några återkommande tankar och faktorer kring varför människor väljer 

att ta SMS-lån. Det mest återkommande bland respondenterna är att SMS-lånen används för 

att betala löpande räkningar och skulder. En annan teori är att SMS-lånen används till 

ogenomtänkta köp, så kallade impulsköp, där pengarna används för konsumtion. Enligt vår 

analys finns det två kategorier av SMS-lånetagare. Dels de som tar SMS-lånen för att täcka 

sådana utgifter som redan är tagna och dels de som använder de lånade pengarna till ny 

konsumtion. Inkomsten används till konsumtion och sedan när räkningarna ska betalas tas 

SMS-lån för att klara utgifterna, vilket leder till att de lånande pengarna indirekt används till 

konsumtion.  

 

Vi kan se att det är individuella faktorer som påverkar konsumenterna till att ta SMS-lån. Den 

snabba utbetalningen är en faktor som ofta återkom bland våra respondenter. De menar att om 

konsumenternas skulle få mer betänketid innan lånet beviljades och om det skulle finnas en 

ångerrätt så skulle antalet SMS-lån, och därmed antalet obetalda SMS-lån att minska. Andra 

faktorer som kom upp som påverkar konsumenten till att ta ett SMS-lån är att kraven inte är 

så stora när man ansöker om ett SMS-lån, vilket medför att de som egentligen inte skulle få 

låna ändå kan göra det till följd av denna låneform. Dagens konsumtionssamhälle påverkar 

människor att ta SMS-lån för att upprätthålla sin identitet och livsstil. Individer som känner ett 

extra tryck från sin omgivning angående sin tillhörighet har lättare för att ta SMS-lån för 
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impulsköp, ungdomar är en sådan grupp. Det är människor som inte har kunskap om SMS-

lånets villkor och avgifter och/eller inte beviljas andra lån som påverkas av marknadsföringen 

för annars skulle de välja ett mer förmånligt lån. Det är personer som befinner sig i en svag 

ekonomisk situation som påverkas av SMS-låneföretagens marknadsföring i och med att de är 

i behov av pengar. Människor som använder SMS-lån till impulsköp, är den grupp som 

påverkas starkast av företagens marknadsföring genom att de vet att de snabbt får tillgång till 

pengarna och kan använda dem till ogenomtänkta köp. Genom företagens marknadsföring 

påverkas konsumenterna till att ta SMS-lån istället för att söka andra alternativ. 

 

Sammanfattningsvis har undersökningen resulterat i en slutsats om att kunskapen om sin egen 

privatekonomi och om SMS-lånens villkor måste ökas i samhället.  

Vidare studier 

För vidare studier anser vi att det skulle vara intressant att förnya undersökningen som 

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket genomförde på Internetsajten ‖Playahead‖. 

Genom att genomföra denna undersökning på nytt i dagens läge och även på en annan 

avgränsning tror vi att nya slutsatser och mönster kan dras. Utifrån det kan man se hur SMS-

lånemarknaden har utvecklats sedan sist och därmed även kunna skapa sig en hypotes om hur 

marknaden kan komma att utveckla sig i framtiden.  
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”Myndigheter kritiska mot SMS-lån” (2009-05-02) 

http://www.Konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=5253&lngCategoryID=509 

”Reklam för snabba SMS-lån stoppas”, (2009-05-02) 

http://www.fi.se/  

“Om Finansinspektionen”, ( 2009-05-09) 

http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947

400c11f47f7f9dd800029.html 

”Fortsatt stark ökning av obetalda SMS-lån”, (2009-03-06) 

http://kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf,  

”Obetalda SMS-lån. Konsekvenser hos Kronofogden” (2009-03-06) 

http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf 

”KFM Rapport 2007:2 - SMS-lån, En kartläggning av vuxnas erfarenheter”,  (2009-03-06) 

http://nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4952844 

”Konsumtion efter generation”, Sofia Hallonsten/TT Spektra,  (2009-03-16) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830,  

”Konsumentkreditlag (1992:830)”  (2009-04-20) 

http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/ 

”SMS-lån varför ser det ut som det gör” (2009-05-16) 

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.118459
http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/lathund/
http://www.konrad.konsumentverket.se/index.php?ID=953&ParentID=7
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleID=5253&lngCategoryID=509
http://www.fi.se/
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2009/nyheter2009/fortsattstarkokningavobetaldasmslan.5.5947400c11f47f7f9dd800029.html
http://kronofogden.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd800069/smslan_2009_statistik.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf
http://nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4952844
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:830
http://www.artiklar.seodirekt.com/ekonomi/smslan-bakgrund/
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http://www.kronofogden.se/download/18.5cbdbba811c9a768f0c80002839/Bilaga+1+%28att+betala%29.ppt#1269,

14,Bild%2014 

”Kronofogdemyndigheten – Lärrarrummet, lektion 1-att betala‖.(2009-05-18) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25 

”Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25 ” (2009-04-20) 

http://www3.ht.se/popup.php?level1=0&level2=0&firstPages=false&selectedDate=2009-04 

22&siteId=ljusnan&template=PolopolyPdf&SM1_SF0_ftl=1&month=04&year=2009&listType=pages 

”Haka på nya trenden”, Anna Bratt, TT Spektra. , 2009-04-22, s. 19 

Intervjuer 

Per Spångberg, VD, Marcus Lindström, Marknads- och försäljningschef, Folkia, 2009-03-23  

Anonym, SMS-låneföretag, ,  2009-04-14 

Janne Åkerlund, Kommunikatör, Kronofogdemyndigheten i Stockholm, 2009-03-23 

Margareta Lindberg, Konsumentverket, 2009-04-03 

Kristina Fält, Konsumentrådgivare, Konsument Gästrikland, 2009-04-14 

Arne Andersson, Budget- och skuldrådgivare, Familjeslanten, 2009-04-20 

Charlie Söderberg, Ekonomicoach, Balansekonomi AB, 2009-04-20 

Ullrika Ring, Ordförande, Insolvens  -riksförbundet för överskuldsatta i Stockholm, 2009-04-27 

Jan Ertsborn, Riksdagsman, Riksdagen. 2009-04-20 

Sara Ekstrand, Finansinspektionen, 2009-04-20 

Pär Bäck, Kreditchef, Swedbanks huvudkontor i Gävle, 2009-05-07 

Övrigt 

Fokusgrupp med fyra studenter. 

 

http://www.kronofogden.se/download/18.5cbdbba811c9a768f0c80002839/Bilaga+1+%28att+betala%29.ppt#1269,14,Bild%2014
http://www.kronofogden.se/download/18.5cbdbba811c9a768f0c80002839/Bilaga+1+%28att+betala%29.ppt#1269,14,Bild%2014
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2008/09&bet=CU25
http://www3.ht.se/popup.php?level1=0&level2=0&firstPages=false&selectedDate=2009-04%2022&siteId=ljusnan&template=PolopolyPdf&SM1_SF0_ftl=1&month=04&year=2009&listType=pages
http://www3.ht.se/popup.php?level1=0&level2=0&firstPages=false&selectedDate=2009-04%2022&siteId=ljusnan&template=PolopolyPdf&SM1_SF0_ftl=1&month=04&year=2009&listType=pages
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Vi utgick från följande punkter men anpassade frågorna efter varje respondent. 

 
 

 Allmänt SMS-lån 

 

 SMS-lån utifrån respondentens position 

 

 Målgrupp/marknadsföring 

 

 Ålder 

 

 Kvinnor/män 

 

 Ekonomi 

 

 Pengarnas användning 

 

 Bakomliggande faktorer 

 

 Faktorer, indelningar, stammar et cetera bland SMS-lånetagarna 

 

 Övrigt 

 

 Vidare kontakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


