
 

 

 

 

 

JAK Medlemsbank och räntan 

Ett räntefritt alternativ 

 

 

Anna Amborn och Linda Elgestad 

2012 

Examensarbete, C- nivå, 15hp 

Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi kandidatkurs 

Ekonomprogrammet 

 

Handledare: Maria Malama 

Examinator: Lars- Torsten Eriksson 

  



ABSTRAKT 

 

Titel: JAK Medlemsbank och räntan – Ett räntefritt alternativ. 

Nivå: Kandidatnivå  

Författare: Anna Amborn och Linda Elgestad 

Handledare: Maria Malama 

Datum: 2012-06-06 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka och analysera JAK Medlemsbanks syn på det 

ekonomiska systemet i allmänhet och räntan i synnerhet, samt undersöka om det går att låna 

pengar utan ränta. Vi belyser också att det finns dolda räntekostnader i det vi konsumerar. 

Metod: Metoden som använts är en kvalitativ metod och data har främst samlats in genom 

tre ostrukturerade intervjuer med anställda och engagerade personer inom JAK 

Medlemsbank. Material till teoriavsnittet har samlats in från databaser, artiklar och böcker. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att JAK Medlemsbank är vad den utger sig för att vara, 

alltså en räntefri bank. Dock är detta beroende av att ränta definieras som en arbetsfri 

inkomst dvs. en inkomst som inte täcker några verkliga kostnader. Studien visar att ett lån i 

JAK Medlemsbank ger en relativt hög månadskostnad vilket också gör att det krävs en hög 

månadsinkomst för att låna ett större belopp. 

 

Förslag till fortsattforskning: Det räntefria alternativet är ett relativt outforskat område 

vilket ger stora möjligheter till fortsatt forskning. Ett av dessa outforskade områden är 

räntans andel av priset på en vara. För att utforska detta område anser vi att det krävs mer 

tid då många företag verkat motvilliga att lämna ut sådan information. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att samla in information om JAK 

Medlemsbank, deras ideologi och verksamhet. Den bidrar också till att redogöra för att det 

finns ett räntefritt alternativ till de konventionella bankerna samt beskriver hur detta 

alternativ fungerar. Studien ger således en övergripande bild av JAK’s verksamhet samt 

belyser de nackdelar som räntan medför.  

 

Nyckelord: Räntefri, JAK Medlemsbank, ränta, avgift, lånekostnad, kooperativ.  



ABSTRACT 

 

Title: JAK Members bank and the interest rate – An interest-free alternative. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Anna Amborn och Linda Elgestad 

Supervisor:  Maria Malama 

Date: 2012-06-06 

 

Aim: The study aims to investigate and analyze the JAK Members bank view of the economic 

system in general and the interest rate in particular, and examine if it is possible to borrow 

money without interest. We also highlight that there is a hidden interest rate in what we 

consume. 

 

Method: The method used is a qualitative method and the data was mainly gathered through 

three unstructured interviews with employees and involved people in the JAK Members bank. 

Materials for the theory section were collected from databases, articles and books. 

 

Result & Conclusions: The study suggests that JAK Members bank is what they claim to be, 

that is an interest-free bank. However, this depends on that the interest rate is defined as a 

work-free income i.e. an income that does not cover real costs. The study also shows that a 

loan in JAK Members bank will give a relatively high monthly fee which leads to a pretty 

high required income from the borrower. 

 

Suggestions for future research: The interest-free option is a relatively unexplored area 

which provides significant opportunities for further research. One of those unexplored 

areas is the interest share of the price of goods. To explore this area, we believe that it takes   

time because many companies seemed reluctant to disclose such information.  

 

Contribution of the thesis: The study has helped to gather information about JAK Members 

bank, their ideology and activities. It also helps to explain that there is an interest-free 

alternative to the conventional banks, and describes how this option works. The study thus 

provides an overall picture of the JAK Bank´s activities and highlights the disadvantages that 

interest rate brings.   

 

Keywords: Interest-free, JAK Members bank, interest rate, fees, loan costs, cooperatives.



 

FÖRORD 

Vi vill tacka JAK Medlemsbank för visat stöd samt ekonomiskt bidrag genom det stipendium 

vi fått ta del av. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Fregidou Malama 

som hjälp oss genom hela processen med detta arbete. Tack också till våra respondenter som 

avsatt tid till intervjuer samt tålmodigt svarat på våra frågor. 

 

Anna Amborn & Linda Elgestad 
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1. INLEDNING 

 

I det här avsnittet ger vi en inblick i JAK Medlemsbank och deras ideologi samt deras syn på 

räntan. Här presenteras även syftet med arbetet samt avgränsningar och arbetets 

disposition. 

 

1.1 BAKGRUND 

För de flesta av oss är ränta ett självklart inslag i vår ekonomiska vardag och ränta har funnits 

i vårt samhälle ända sedan antiken (Syll & Lingärde, 2000, s.7). Främst tänker man nog på 

ränta i samband med lån eller sparande av kapital på kreditmarknaden men den förekommer 

även i andra former i vår vardag. Till exempel finns ränta inbakad i priset på alla livsmedel 

och varor i form av dold eller indirekt ränta (Kennedy, 1993, s.25). Då räntan är en självklar 

del av vårt samhälle blir den sällan ifrågasatt men har då inte räntan några negativa sidor? 

 

JAK, som står för Jord, Arbete, Kapital, är en Svensk medlemsbank som länge ifrågasatt 

räntans roll i samhället. JAK Medlemsbank drivs som en kooperativ bank och startade sin 

verksamhet i Sverige år 1965 med syfte att ge medlemmarna möjlighet att spara och låna av 

varandra utan ränta (Svensson, 2005, s.7). Banken är partipolitiskt och religiöst obunden och 

menar att räntan är orättvis och ger upphov till en fördelning av pengar som enbart gynnar 

dem med mest pengar (Svensson, 2005, s. 44). Dessutom menar de att räntan bidrar till en 

överanvändning av naturresurser som inte håller i längden för vare sig människor eller natur. 

Syftet med arbete var ursprungligen att behandla ”räntans andel av priset på en utvald vara” 

men då det visade sig vara ett allt för omfattande uppdrag reviderades syftet.  

JAK Medlemsbank kan anses som ett alternativ till de konventionella bankerna. Då JAK inte 

arbetar med marknadsföring i någon större utsträckning är det många som inte vet vad de gör 

och vad deras verksamhetsidé är eller att de överhuvudtaget finns. Istället för att 

marknadsföra sig genom reklam använder de sig av ideella informatörer som sprider deras 

budskap genom utbildningar och seminarier (JAK Medlemsbank, 2006). Då det visade sig att 

det fanns lite skrivet om JAK Medlemsbank kände vi att det vore intressant att undersöka 
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banken vidare. I och med upptäckten av detta räntefria alternativ blev vi nyfikna på att 

undersöka hur detta fungerar i praktiken och hur en bank kan överleva utan ränteintäkter. 

 

1.2  JAK- JORD ARBETE KAPITAL 

JAK står för Jord Arbete Kapital, vilket är den uppdelning som ursprungligen användes för 

den fysiska verkligheten som man sedan skulle hushålla med och som länge representerade 

synen på nationell förmögenhet.  JAK är en medlemsägd bank som drivs helt utan räntor men 

som istället använder sig av avgifter. JAK grundades i Sverige och idén kom från en liknande 

rörelse i Danmark som bildades 1931. Föreningens ändamål var från början att sprida 

information om räntan och hur den förstör vår ekonomi. 1970 startade JAK sitt 

sparlånesystem och gav ut sitt första lån, utan ränta och med fasta avgifter (Svensson 2005, 

s.7).  

 

JAK ombildades till medlemsbank 1997 och fick då sitt så kallade bankoktroj av regeringen 

(Svensson 2005, s.15). Bankoktroj innebär att ett företag har tillstånd av regeringen att 

bedriva bankverksamhet (NE, 2012). Tillståndet ger bankens kunder en så kallad 

insättningsgaranti, vilket innebär att Riksgälden skyddar insättningar på upp till 250 000 

kronor om banken skulle gå i konkurs (Riksgälden, 2012). Detta styrks även i lagen om 

insättningsgaranti (Lag 1995: 1571 § 3). 

 

JAK är kritiskt till att man kan tjäna pengar på passivt ägande och menar att den som lånar ut 

pengar bara bör ta betalt för kostnader som uppstår i samband med utlåningen, dvs. 

administrativa kostnader samt en avgift för den risk som företaget tar. För att det ska finnas 

pengar att låna ut kräver JAK att man sparar lika mycket som man lånar, det finns dock inget 

krav på att detta ska ske samtidigt. Däremot får man förmånligare lån om man har sparat 

tidigare genom att man har bidragit med balansen mellan in och utlåning på ett positivt sätt. 

Istället för att få ränta på sina sparade pengar i JAK får man sparpoäng som senare kan 

användas för förmånligare villkor vid belåning. (Carrie, 2004)  

Mer försparande ger alltså fler poäng vilket leder till att den som lånar behöver prestera 

mindre bundet sparande (JAK, 2012).  

 

Medlemmarna driver och äger sin egen bank, vilket anses fördelaktigt för medlemmarna. Här 

är idealet samverkan, vilket anses medföra större nytta än att konkurrera. JAK medlemsbank 
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är uppbyggd på ca 30 lokalavdelningar och har två bankkontor, i Skövde och Orsa, som 

jobbar för att vara anpassade efter sina kunders behov (Svensson, 2005, s. 89). I maj 2012 

fanns 38 056 medlemmar med i JAK- bankens register och procentuellt, i förhållande till 

befolkningen, fanns det flest medlemmar i Norra Hälsingland (JAK, 2012).  

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur en kooperativ bank som JAK 

Medlemsbank fungerar. Syftet är också att belysa räntans konsekvenser och påverkan på 

prisnivån på det vi konsumerar. Vi vill med denna studie ta reda på varför JAK Medlemsbank 

använder sig av en lånekostnad istället för ränta. Vi undersöker även vad som menas med 

dold ränta samt vad den kan få för konsekvenser.  

 

Följande frågor undersöks: 

 

 Hur fungerar en kooperativ bank? 

 Varför har JAK Medlemsbank lånekostnader istället för ränta? 

 Vilka nackdelar finns det med ränta enligt JAK? 

 Vad är dold ränta och vad får den för konsekvenser? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS 

Vi har valt att enbart fokusera på JAK Medlemsbank och utgår från deras verksamhetsidé och 

syn på ränta trots att det finns andra räntefria alternativ. 

Studien fokuserar främst på privatekonomisk nivå trots att JAK även har tankar och åsikter 

om räntan på makroekonomisk nivå. I Sverige finns idag ytterligare en medlemsägd bank, 

EKO Banken, som startade sin verksamhet 1998 i Järna. EKO Banken har ca 2500 

medlemmar och jobbar för att dess medlemmars sparande skall bidra till en socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling (EKO Banken, 2012). 

I de delar av studien där vi jämför räntor mellan olika banker bygger uppgifterna på lån tagna 

utan säkerhet, dvs. en ränta på 4,64 % hos JAK och 9,84 % hos Nordea. Anledningen till att 

Nordea valdes ut som jämförelseobjekt är att detta är Nordens ledande bankgrupp vilket 

innebär att det är en bank som många använder sig av och därför kan relatera till (Nordea, 

2012). I de intervjuer som genomförts pratar respondenterna om att JAK’s ränta ligger på ca 3 
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%, det de då menar är räntan vid lån med säkerhet. I studien har vi gjort en jämförelse mellan 

två olika lån utan säkerhet då vi anser att jämförelsen då blir mer lättöverskådlig (se Tabell 1 

och 2). När olika räntor används i texten är det alltid den effektiva räntan som redovisas då 

det är den som kan jämföras.  

I arbetet används JAK Medlemsbank, JAK-banken och JAK varierande för att texten skall 

kännas mer levande, dessa betäckningar används synonymt. 
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1.5 DISPOSITION 

Nedan beskrivs arbetets disposition för att läsaren, på ett enkelt sätt, skall kunna följa och 

förstå arbetets fortsatta upplägg. Teori, metod och empiri leder fram till en analys där teori 

och empiri vävs samman i en diskussion. Studien avslutas med slutsatser där vi även granskar 

arbetet kritiskt och ger förslag till fortsatt forskning. 

FIGUR 1 ARBETETS DISPOSITION 

 

Källa: Egen konstruktion   
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2. TEORI 

 

I detta avsnitt presenteras och redogörs för insamlad sekundärdata rörande räntan, 

kooperativ verksamhet samt ekonomiska föreningar.  

 

2.1 RÄNTANS HISTORIA 

Då en stor del av detta arbete kommer att handla om ränta så bör den först och främst 

definieras; det är främst två former av ränta som förekommer i teorin; jordränta och 

kapitalränta. Jordränta innebär kompensation för produktionsfaktorn mark medan kapitalränta 

innebär kompensation för kapital. (Syll & Lingärde, 2000, s.6)  

Denna text kommer att behandla kapitalränta, och då främst låneränta, vilken kan definieras 

som;  

 Vinst eller avkastning av kapital och avgifter för lån eller kredit (Györki & Sjögren, 

2004). 

 Avser kostnad för kredit dvs. det belopp låntagaren betalar till långivaren utöver 

kapitalbeloppet som ersättning för att han får låna pengar (Svensson, 2005, s.41). 

 All överenskommen betalning för lån av betalningsmedel (Syll & Lingärde, 2000, s.6). 

De flesta människor ser räntan som ett självklart inslag i en modern ekonomi. Räntan 

betraktas som den faktor som åstadkommer jämvikt mellan efterfrågan på lånekapital och 

villigheten att spara. Räntan blir då det pris som ska skapa jämvikt mellan lånande och 

sparande. (Keynes, 1993, s.210) 

 

Även om de flesta människor idag ser ränta som något självklart så har det inte alltid varit så. 

Redan i tidiga religiösa skrifter från Israel som tros ha författats flera hundra år före vår 

tideräkning finns tydliga förbud mot att ta ut ränta (Gamoran, 1971). Den främsta anledningen 

till förbud mot ränta var för att skydda fattiga människor från att bli utnyttjade och göras 

beroende av de rika. Islamisk religion förbjuder också förekomsten av ränta och i både Iran 

och Pakistan, där Islam är den största religionen, råder räntefria banksystem. Dessa 
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banksystem har visat sig fungera bra och sedan dessa system infördes i början på 1980-talet 

har ländernas makroekonomiska prestation förbättrats. (Darrat, 2002) 

 

2.2 KRITIK MOT RÄNTAN 

”När alla åtnjuter ränta, vem är det då, som betalar den? Eller med andra ord: räntan är till 

sin natur en inkomst utan arbete; då alla åtnjuta inkomster utan arbete, vilkens arbete är det 

då, som giver upphov åt dessa inkomster?” (Wermelin, 1934, s.6)  

Att få ränta på pengar som sparas är bra men baksidan är att de som redan har en större 

summa pengar att sätta in på ett sparkonto bara blir rikare. Margrit Kennedy (1993, s.23) visar 

ett exempel på hur ränta på ränta inte är en hållbar metod i längden. Margrit använder tyska 

D-mark men i exemplet har vi omvandlat valutan till Svenska kronor för att det ska bli lättare 

att förstå. En insättning på 10 000kr som ger 6 % ränta under 50 år ger en förräntning på 174 

201kr. I och med att man får ränta på räntan blir pengarna snart en stor summa. (Omarbetat 

exempel, Kennedy, 1993, s.23) 

 

Större delen av befolkningen lever med högre ränteutgifter än ränteinkomster men bara en 

liten del har högre ränteinkomster än räntekostnader (Kennedy, 1993, s.29). Detta beror dels 

på att det inte bara är när vi lånar pengar som vi betalar ränta. Nästan allt vi köper har en dold 

ränteutgift. Alla företag som har lån bakar in lånekostnaden i priset och de utgör en dold 

ränta. Då de företag som producerar produkten ofta har lån på sina maskiner, lokaler osv. så 

påverkar det också de priser de måste ta ut för att kunna täcka sina egna kostnader. (Kennedy, 

1991, s.17) 

 

 Margrit Kennedy har skrivit om räntans dolda påverkan i sin bok Pengar utan ränta och 

inflation, där ger hon exempel på några varor, t.ex. dricksvatten, och hur stor andel av priset 

som utgörs av ränta (Kennedy, 1993, s.25-26). Nedan presenteras resultatet av en av hennes 

undersökningar där hon tagit reda på vilka kostnader som ingår i priset på vatten. Det framgår 

att ränta på kapital utgör 38 % av den totala kostnaden. I förlängningen menar Kennedy 

(1993) att priset på vatten skulle vara hela 38 % lägre om vi hade en ekonomi utan ränta. 
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A. Energikostnad 7 % 

B. Underhållskostnad för vattenverk 6 % 

C. Vattenbehandling, rening, klorering 1 % 

D. Personalkostnader 18 % 

E. Avskrivningar 30 % 

F. Ränta på kapital 38 % 

 

 

 

 2.3 LÅN OCH RÄNTA 

“Den totala kostnaden för en kredit, angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. I 

den effektiva räntan ingår räntor och andra avgifter”(NE, 2012). 

Den 1 jan 2011 kom en ny konsumentkreditlag som ska ersätta den gamla 

konsumentkreditlagen från 1992 (Regeringen, 2011). Den säger att man måste redovisa den 

effektiva räntan på alla kreditlån vilket ska göra det lättare för privatpersoner att jämföra 

kostnaderna mellan olika banker och utlåningsställen. I den effektiva ränta ska alla avgifter 

för lånet ingå vilket ska ge en tydligare överblick av vad lånet kommer att kosta. Det kan vara 

till hjälp när man ska låna.(Lag 2010: 1846 2§)  

 

Det finns många företag som erbjuder lån utan ränta, istället har de avgifter som läggs på 

priset. Bilfirmor har länge haft räntefria billån och det behöver inte betyda att lånet blir 

billigare än ett lån med ränta, men det är upplagt på ett annat sätt. Då är räntan redan inbakad i 

priset. Hur stor den dolda räntan är, är svårt att säga. Dels finns dolda räntan som bilhandlaren 

har lagt på och dels finns det dold ränta för lån som bilhandlaren har i sin verksamhet. 

(Onlinelån, 2012) 

Bankernas räntor styrs av den så kallade reporäntan. Det är den styrränta som bestäms av 

Riksbanken och är den ränta till vilken bankerna kan låna eller placera kapital i Riksbanken. 

Idag är reporäntan nere på ca 1,5 % vilket är en kraftig minskning. Som exempel har 

reporäntan sedan 1998 sjunkit med 7,41 %, från 8,91 % till dagens 1,5 %. (Riksbanken, 2012) 

Källa: Omarbetning efter (Kennedy 1993, s.26) 

FIGUR 2 KOSTNADEN FÖR DRICKSVATTEN 
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En förutsättning för att få låna pengar i JAK är att man är medlem i kooperativet, detta 

medlemskap innebär en kostnad om 250 kr/ år. När man lånar pengar i JAK så är 

lånekostnaden fördelad på tre kostnadsställen; amortering, eftersparande och lånekostnad. 

Amorteringen och eftersparandet är lika stora medan storleken på lånekostnaden kan jämföras 

med en effektiv ränta på ca 4,64 %. Detta innebär att lånekostnaden kommer att sjunka 

successivt vartefter lånet betalas av. Eftersparandet är en obligatorisk del av ett JAK-lån, detta 

sparkrav finns för att in- och utlåning skall nå jämvikt. Låntagaren får, efter att lånet är 

avbetalat, tillgång till detta sparande vilket gör att denne har ett sparande som i slutänden är 

lika stort som det belopp som ursprungligen lånades. I samband med lånet betalar låntagaren 

en kontantinsatts på 6 %, dvs. 6000 kr i detta exempel. När det gäller JAK-lånet går dessa till 

att bygga upp bankens egna kapital som enligt banklagen behövs för att täcka lånets risk.  

Jämförelsen nedan avser två blancolån vilket innebär att ingen säkerhet i form av 

pantförskrivning i fast egendom eller borgensförbindelse finns. (JAK, 2012) Nordea-lånet har 

ett lite annorlunda upplägg, här krävs t.ex. varken medlemskap eller eftersparande. 

Lånekostnaden i Nordea är fördelad på två kostnadsställen, ränta och amortering. Den 

effektiva räntan för ett lån på 100 000kr i Nordea ligger för närvarande på 9,84 %.(Nordea, 

2012) 
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2.3.1 LÅNEEXEMPEL  

 Lån 100 000 kr utan säkerhet  

 Amorteringstid 7 år 

 

 

 JAKLÅN            NORDEALÅN  

 
TABELL 1 LÅNEEXEMPEL; JAK            TABELL 2 LÅNEEXEMPEL; NORDEA 

 

 

 

JAK, 2012               Nordea, 2012 

 

JAK: Efter 7 år är låntagaren i JAK skuldfri och eftersparandet uppgår till 100 000 kr. Den 

eftersparade summan utbetalas till den nu skuldfria låntagaren ca 1 månad efter sista 

amorteringen. Låneinsatsen på 6000 kr betalas tillbaka 7-13 månader efter sista amorteringen. 

Den totala lånekostnaden uppgår till 16 060 kr.(JAK, 2012) 

 

Nordea: Efter 7 år är låntagaren i Nordea skuldfri och har totalt haft en lånekostnad på 33 283 

kr.  

Den största skillnaden mellan de båda lånen är att lånekostnaden är betydligt högre i Nordea 

men istället är JAK’s månadskostnad högre. Detta beror främst på det så kallade 

eftersparandet som JAK Medlemsbank kräver. Även räntans storlek utgör en betydande 

skillnad mellan lånen, Nordeas ränta är mer än dubbelt så hög vilket oundvikligen leder till en 

större kostnad för låntagaren. 

Kontantinsats 0 kr 

Effektiv ränta 9, 86 % 

Amortering/ mån 1 190 kr 

Eftersparande/ mån 0 kr 

Ränta/ mån 767 kr 

  
 Total månadsbetalning 1 957 kr 

  
 Totalt eftersparande 0 kr 

  Total lånekostnad 33 283 kr 

Låneinsats 6 000 kr 

Effektiv ränta 4, 64 % 

Amortering/ mån 1 191 kr 

Eftersparande/ mån 1 191 kr 
Lånekostnad (ränta)/ 
mån 247 kr 

  Total månadsbetalning 2 629 kr 

  
 Totalt eftersparande 100 000 kr 

  Total lånekostnad 16 060 kr 
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2.4 KOOPERATIV 

Kooperativ ”senlatin cooperati’vus, av latin coo’peror 'arbeta tillsammans', verksamhet som 

ägs av och drivs till förmån för sina medlemmar.” (NE, 1993). Kooperation är inte en 

företagsform utan ett sätt att organisera en verksamhet, företagsformen är ekonomisk 

förening. Skillnaden mellan ett kooperativ och ett aktiebolag är att kooperativet bygger på 

medlemmar och inte kapital. I ett kooperativ driver och äger medlemmarna verksamheten för 

att få störst nytta, främst ekonomisk (Beck- Friis, 2009, s.9). Den kooperativa 

verksamhetsformen är öppen för alla och innebär att varje medlem berättigas en röst oavsett 

hur mycket kapital som är investerat.  

 

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar 

nytta av och dess främsta syfte är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. ( Lag 

1987: 667 1: 1§) Föreningen skall bestå av minst tre medlemmar och en revisor samt styrelse 

skall finnas (Lag 1987:667 2: 1§) I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas ansvar 

till den insats som betalas till föreningen (Bolagsverket, 2012). Medlemmarna ska delta i 

verksamheten antingen som konsumenter, som leverantörer, med egen arbetsinsats eller 

genom att utnyttja föreningens tjänster (Skatteverket, 2012). 

 

Värdegrunden för ett kooperativ är demokrati, jämlikhet, solidaritet, personligt ansvar, 

ödmjukhet och socialt ansvar. Skillnaden mellan kooperativa företag och andra företag är 

synen på hur man går till väga för att skapa vinst. En viktig kärna är långsiktig ekonomisk 

vinst, som genereras genom samhällsnytta, demokratiskt inflytande och eget ansvar. 

(Mattsson & Olsson, 2009, s.12) 

 

Det finns flera olika former av kooperativ, konsumentkooperativ är det vanligaste och där 

ingår bland annat Coop, HSB, och Folksam. Producentkooperativ är den vanligaste formen 

inom lantbruk, där ingår idag Arla, Lantmännen och Scan. JAK och EKO -banken utgör 

tillsammans den kooperativa finansiella sektorn i Sverige. Arbetskooperativ är när personalen 

övertar verksamheten, det är vanligt inom sjukvård, barnomsorg och skola. Brukarkooperativ 

är formen som används när brukarna vill vara mer delaktiga i verksamheten t.ex. daghem och 

skolor. Sociala arbetskooperativ är verksamheter finns för att sysselsättning och gemenskap åt 

människor utanför samhället (Beck- Friis, 2009, s.17). 
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Det finns enligt Beck- Friis (2009, s.16) sju grundvärderingar som kooperativa företag och 

föreningar använder som riktlinjer för att omsätta sina värderingar i handlingar; 

 Medlemskapet är frivilligt och öppet, inga diskrimineringar skall förekomma. 

 Demokratisk medlemskontroll, medlemmarna deltar aktivt i beslutsfattandet, män och 

kvinnor är förtroendevalda för att hålla ansvar. Alla har en röst var. 

 Medlemmarnas ekonomiska deltagande, alla bidrar till föreningens kapital. 

 Självständighet och oberoende, den styrs av medlemmarna och om de ingår avtal med 

andra kvarstår medlemskontrollen och demokratin. 

 Utbildning, praktik och information, kooperativet ger utbildning och informerar om 

föreningens särart och fördelar. Detta för att medlemmar och anställda skall kunna 

bidra till kooperativets verksamhet. 

 Samarbete mellan kooperativa föreningar, det finns samarbete för att tjäna 

medlemmarnas nytta på regional, national och lokal nivå. 

 Principen, kooperativet arbetar för en hållbar utveckling enligt riktlinjer från 

medlemmarna.  

Affärsmodellen kooperativ som är 160 år gammalt är högaktuell i dagens samhälle. Både för 

miljön och det ekonomiska samhällets utveckling. Företagsformen ligger i tiden med 

principer som samarbete, gemenskap och delat ansvar.  

 

I Sverige växer kooperativen dubbelt så snabbt som aktiebolagen och de enskilda firmorna 

och har börjat komma in på marknader med vindkraft och IT. Än så länge har dock inte 

kooperativen gjort ett ordenligt genomslag som företagsform. Målet är att få små aktörer att 

samarbeta med det stora, som att en lokal producent har samarbete med ett internationellt 

företag. (CSR i Praktiken, 2012) Idag finns det ca 40 000 kooperativa företag i Sverige och 

bolagsformen växer, mellan 1998 och 2008 har de kooperativa företagen ökat med 47 % 

medan aktiebolagen ökat med 23 % (SVT, 2012). 
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2.5 KOOPERATIV BANKVERKSAMHET 

 

En kooperativ bank kan definieras som en grupp människor som gått samman i en förening i 

syfte att spara och låna pengar av varandra. Medlemmarna kan sedan spara och låna pengar 

till bättre villkor än i de flesta andra banker (Bogardus, 1954). 

Fonteyne och Hardy (2011) beskriver att den kooperativa bankformen föddes redan på 

medeltiden för att täcka behovet av en ökad moral inom banksektorn. Senare skapades 

kooperativa banker för att små jordbruk skulle hjälpas från omoraliska långivare och 

därigenom kunna bli mer självständiga och få ut ett större värde ur sin verksamhet. Fonteyne 

och Hardy (2011)  menar att kooperativa banker även kommer att spela en viktig roll i 

framtiden tack vare sin stabilitet genom ekonomiska kriser. I samband med den ekonomiska 

krisen kan man se flera fördelar med den kooperativa företagsformen. Groeneveld (2011) 

beskriver det ökade tryck på banker och deras moral som uppstått efter den ekonomiska 

krisen, både regeringar och privatpersoner kräver en högre moral och en mer ansvarstagande 

inställning till risk. Groeneveld (2011) menar att detta är ett bra tillfälle att belysa en av 

fördelarna med kooperativa banker då de jobbat med dessa frågor långt innan bankkrisen bröt 

ut. Han anser att kooperativa banker, tack vare sina djupt rotade etiska värderingar och sina 

moraliska åtaganden, klarat sig relativt bra genom krisen.  

I den Europeiska ekonomin spelar kooperativa banker en grundläggande roll. Italien, 

Tyskland och Frankrike är de Europeiska länder med störst antal medlemmar i kooperativa 

banker. I Europa finns 4400 medlemsbanker med totalt 49 miljoner medlemmar och 159 

miljoner kunder. Tillsammans har dessa en inlåning på 2 689 miljarder euro. 

Balansomslutningen är 5 150 euro och de kooperativa bankerna står sammanlagt för en 

femtedel av banksektorn i Europa. (Battaglia, 2010) 

 

2.6  KREMATISM 

JAK tycker att befolkningen idag lever mer efter krematism än oikonomi som de anser vara 

ett bättre sätt att leva efter ur samhällssynpunk. Genom att leva efter oikonomi och inte 

krematism bevarar vi naturresurserna och undviker att överkonsumera. (JAK, 2010) 

Den grekiska filosofen Aristoteles gjorde en viktig skillnad mellan oikonomi och krematism. 

Medan oikonomi betyder hushålla med alla medlemmars pengar står krematism för att öka din 

egen pengamängd maximalt på kort tid. (Daly & Cobb, 1994, s. 138) 
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Klevenås (1999) menar att vi som läser ekonomi snarare verkar studera krematism där det 

främsta syftet är att öka den enskilda individens penningmängd istället för att se till 

samhällets bästa. Hon anser att den värsta sortens krematister är finans och börsanalytiker. 

Klevenås beskriver tre aspekter där krematism skiljer sig från riktig ekonomi; 

 Ekonomi grundar sig på ett långsiktigt perspektiv medans krematism utgår från ett 

kort perspektiv. 

 Ekonomi beräknar kostnader och inkomster för alla i ett samhälle, inte enbart för de 

inblandade i den specifika transaktionen. 

 Ekonomi koncentrerar sig på konkreta fysiska värden istället för att sälja ut dessa för 

att göra kortsiktiga vinster. (Klevenås, 1999) 

 

2.7 TEORETISK REFERENSRAM 

Sammanfattningsvis visar det teoretiska materialet att räntan idag är en självklar del av vår 

ekonomi. Så har det dock inte alltid varit, redan innan vår tideräkning ifrågasattes räntan på 

grund av olika anledningar. Den kritik som presenteras i teoriavsnittet behandlar främst den 

orättvisa som räntan ger upphov till. Klyftan mellan fattiga och rika blir allt större då räntan 

hela tiden bidrar till att överföra pengar från de som har lite till de som har mycket. En 

bidragande del till denna orättvisa omfördelning av resurser är också den dolda räntan som 

finns inbakad i priset på alla varor. Detta beror på att de flesta producenter har räntebärande 

lån som ger upphov till ökade kostnader för producenten. Dessa kostnader påförs i nästa led 

konsumenten i form av högre priser.  

Lagen om effektiv ränta (Lag 2012: 1846 2§) innebär att alla låneställen måste redovisa 

samtliga kostnader och avgifter som ingår i lånet, detta har underlättat för konsumenter som 

vill jämför olika lån. Det låneexempel som presenterats visar att den effektiva räntan för ett 

lån på JAK är mindre än hälften så hög som vid ett lån i Nordea. 

Kooperativ verksamhet styrs av aktiva medlemmars engagemang, till skillnad från de 

traditionella aktiebolagen där det i större utsträckning är kapital som styr (Mattsson & Olsson, 

2009, s.12). Detta återspeglas i de sju grundvärderingar som styr de kooperativa företagens 

verksamhet. 
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3. METOD 

 

Här presenteras det tillvägagångssätt som använts under arbetets gång samt den 

vetenskapliga ansats som använts. Här redogörs även för de datainsamlingsmetoder som 

använts. 

 

3.1 VETENSKAPLIG ANSATS 

Arbetet bygger på en hermeneutisk synsätt, som innebär att man försöker få en förståelse för 

en företeelse eller ett budskap (Esaiasson et al., 2007, s.250). Molander (2003, s.167) 

beskriver den hermeneutiska cirkeln som innebär att för att kunna förstå en text så behöver 

man förstå helheten, samtidigt som man för att kunna förstå helheten behöver förstå detaljerna 

som bygger upp den. 

En deduktiv ansats innebär att man utgår från redan befintliga teorier för att kunna göra 

förutsägelser om empirin som sedan kan verifieras med insamlade fakta. Vid en induktiv 

ansats kan ett ämne studeras utan att redan existerande teorier undersökts, istället formuleras 

teorin utifrån den empiri som samlats in. (Björklund & Paulsson 2009, s.62)  

I detta arbete har en blandning av dessa ansatser använts. Den induktiva ansatsen har använts 

för att förstå att ett räntefritt alternativ är möjligt och den deduktiva ansatsen har sedan gett 

oss förståelsen för hur detta är möjligt. Detta kallas enligt Björklund och Paulsson (2009, 

s.62) för abduktion. 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Då syftet med studien är att förklara JAK’s verksamhet har en kvalitativ metod använts. 

Starrin och Svensson (2009, s.51) menar att den kvalitativa metoden lämpar sig bra när 

studiens syfte är att förstå mänskliga handlingar och åsikter. Den kvantitativa metoden å andra 

sidan lämpar sig enligt Starrin och Svensson bättre när studiens syfte är att mäta numeriska 

data. Svenning (2003, s.73) menar att kvalitativa studier ofta använder sig av mjuka data där 

djupintervju är en av de vanligaste insamlingsmetoderna. 
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Studiens empiriska avsnitt bygger på tre kvalitativa intervjuer medans underlaget till studiens 

teoridel består av sekundärdata som inhämtats från artiklar, böcker och internet. Sekundärdata 

är material som tidigare samlats in av andra (Svenning, 2003, s.99). Detta har gjorts för att få 

en grundläggande och djupare förståelse för de ämnen och frågor som sedan behandlas i 

empiri och analys. I arbetets analysdel jämförs primärdata med sekundärdata för att sedan 

leda fram till en analys. I analysen diskuteras sedan vilka slutsatser som kan dras av det 

insamlade materialet angående JAK Medlemsbank och räntan.   

 

3.2.1 INTERVJUMETOD 

Fyra personer, som har olika uppgifter inom JAK, har intervjuats. Då JAK Medlemsbank till 

stor del bygger sin verksamhet på ideologier kring räntan och dess negativa effekter på 

samhället valde vi att intervjua tre personer med vitt skilda roller i banken.  

Respondent 1; Lennart Nilsson är frivillig informatör för JAK Medlemsbank. Hans 

huvudsakliga uppdrag i JAK är att informera nya medlemmar om bankens verksamhet vilket 

innebär att han är mycket van vid att, på ett lättförståeligt vis, presentera deras verksamhet.  

Respondent 2; Ann- Marie Svensson är JAK- bankens medlemschef och ansvarar således för 

medlemsverksamheten, dvs. de medlemmar som valt att aktivt engagera sig i JAK. Hon kunde 

därför ge oss en bra inblick i de frågor som berör medlemskapet.   

Respondent 3; Magnus Frank som är bankchef på JAK Medlemsbank. Han har bidragit med 

mer information om bankverksamheten. Frågorna har främst behandlat JAK’s verksamhet 

samt deras syn på räntan.  

 Respondent 4; Mailkontakt, Kåre Olsson, Före detta ordförande i JAK Medlemsbank (För 

fullständig information se Bilaga 5). 

För information om den fullständiga intervjumallen, se Bilaga 1. Intervjuerna var relativt 

ostrukturerade och gav respondenterna möjlighet att förklara på sitt eget vis och med sina 

egna ord. För att kunna få en bättre förståelse för JAK Medlemsbank och deras verksamhet 

samt deras syn på ränta föll valet av intervjumetod därför på en typ av ostrukturerade 

djupintervjuer där respondenterna kan prata fritt kring några på förhand bestämda frågor. Den 

typ av intervju som genomförts brukar kallas samtalsintervju och enligt Esaiasson et al. (2007, 

s.285) bygger den typen av intervju inte på källkritik utan på människors uppfattningar eller 
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föreställningar om olika företeelser. Esaiasson et al. (2007, s.291) menar att utmaningen 

istället består i att komma respondenten så nära att man lyckas fånga in deras tankevärldar. 

Mailkontakten bygger på mail och finns i sin helhet, se Bilaga 5.  

Den första intervjun hölls hemma vid informatörens köksbord och enligt Esaiasson et.al 

(2007, s.302) är det bra om intervjun kan hållas på en plats där respondenten känner sig trygg. 

Intervju nummer två och tre genomfördes, på grund av stora geografiska avstånd, över 

telefon.  

Telefonintervjuer är både snabba och praktiska och därför också billiga. Dessutom vägdes 

miljöaspekten in som en viktig faktor i detta beslut. Det man dock går miste om vid 

telefonintervjuer är en närmare kontakt med respondenten samt möjligheten att avläsa dennes 

kroppsspråk. Samtidigt blir intervjun mer abstrakt än då den genomförs mellan fyra ögon. 

(Krage & Jacobsen, 1993, s.159)  

 Intervjuerna spelades in och efteråt transkriberades det inspelade materialet för att inte riskera 

att glömma eller gå miste om några viktiga aspekter. Det upptäcktes vid tillfället för 

transkribering av den sista intervjun att inspelningen på något sätt gått fel. Det inspelade 

materialet gick inte att få fram. Bilaga 4 är därför inte en transkriberad intervju utan bygger på 

våra egna minnesanteckningar från intervjun. Svaren från intervjuerna har skrivits samman till 

en text i empiriavsnittet för att ge läsaren en mer sammanhängande bild av materialet. 

Respondenternas svar presenteras under följande rubriker som speglar och sammanfattar 

frågornas innehåll; JAK som bank, JAK’s filosofi, Fördelar med JAK samt Räntan och 

samhället. 

Björklund och Paulsson (2003, s.122) menar att det är viktigt att analysen genomförs på ett 

strukturerat sätt. För att åstadkomma detta menar de att det är främst tre punkter som 

författaren bör tänka på; 

 Den information som presenteras i empiri och teori skall användas på ett logiskt sätt. 

 Författaren skall komma med egna resonemang och slutsatser som kan argumenteras 

på ett tillförlitligt sätt. 

 Analysen skall vara lätt att ta till sig och ha en logisk uppbyggnad. 

Studiens analysdel har utformats efter de frågor som ställts under intervjuerna och kopplats 

samman med den teori som presenterats i teoriavsnittet. Dessutom framförs våra egna 

resonemang kring det material som presenterats. 
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Analysen skall sedan leda fram till resultat och slutsatser som skall kunna relateras till tidigare 

kunskap inom området (Björklund &Paulsson, 2003, s.122). 

 

3.3 KÄLLKRITIK 

Esaiasson et al. (2007, s.313) menar att en forskares främsta vapen mot lögner, felaktigheter 

och desinformation är källkritiken. De menar att källkritik är en uppsättning metodregler som 

används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om 

historiska förlopp och omständigheter, som nutida uppgifter om sakliga förhållanden. Det är 

således mycket viktigt att man som författare kritiskt granskar den information som insamlas. 

Under arbetets gång har objektivitet och dess innebörd samt påverkan på studien diskuterats. 

Detta är ett så svårt och mångfasetterat ämne att det skulle krävas en hel C-uppsats för att 

greppa dess totala innebörd. Då vår tidigare kunskap om JAK Medlemsbank var näst intill 

obefintlig så hade vi inte heller några förutfattade meningar om JAK. Detta är ingen garanti 

för objektivitet men däremot minskar det risken för att tidigare erfarenheter skall färga 

arbetet.  

Då vi samlat in datamaterial till studien har vi strävat efter att det skall ske på ett sådant sätt 

som skall minimera risken för icke trovärdiga källor. Detta har vi gjort genom att kritiskt 

granska de källor som använts samtidigt som vi hela tiden strävat mot att finna den 

ursprungliga källan. Detta har inte alltid varit möjligt då vissa delar av materialet varit mycket 

gamalt. Vid dessa tillfällen har vi istället försökt använda oss av vetenskapliga böcker och 

artiklar som återgett det aktuella materialet.  

Validitet kan definieras som att studien mäter det den faktiskt skall mäta (Esaiasson et al., 

2007, s.63), det innebär i vårt fall att det empiriska materialet skall spegla det teoretiska 

material som studien grundar sig på. Vår metod för att uppnå validitet har varit att 

kontinuerligt stämma av det empiriska materialet med studiens syfte. Oavsett vilken källa som 

används så gäller samma grundprinciper, nämligen att fakta, åsikter och förklaringar måste 

skiljas åt. När information inhämtas bör man alltid kontrollera varför informationen 

förmedlas, vilken tidpunkt informationen beskriver, vem som ligger bakom informationen 

samt informationens ursprung. (Svenning, 2003, s.289) 

Reliabilitet handlar om att den mätning och datainsamling som görs skall vara fri från 

slumpmässiga och osystematiska fel. Sådana fel kan t.ex. uppstå i samband med slarv under 
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intervjuerna, ouppmärksamhet eller missförstånd (Esaiasson et al., 2007, s.70). Intervjuerna 

har därför spelats in och transkriberats omgående efter intervjutillfället, detta både för att ha 

materialet färskt i minnet och för att minimera risken för att våra egna uppfattningar och 

åsikter skall speglas i materialet. Genom att använda oss av denna metod anser vi att en 

återupprepning av studien skulle ge samma eller liknande resultat.  
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel redogörs för det material som insamlats genom tre kvalitativa intervjuer 

samt mailkontakt med, på olika sätt, engagerade personer i JAK Medlemsbank. Texten är 

helt och hållet taget från respondenternas svar på våra frågor och deras egna reflektioner 

och skrivs därför i vi form med deras röst. 

 

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

Nedan följer en presentation av respondenterna, därefter har det material som insamlats under 

de intervjuer som genomförts samt den mailkontakt som förts, sammanställts i en löpande 

text. Textens upplägg utgår från de frågor som ställts under intervjuerna, dock redogörs inte 

specifikt för vem som sagt vad då detta går att utläsa i de bilagor som finns i slutet av arbetet.  

Respondent 1; Lennart Andersson, Frivillig informatör, JAK Medlemsbank. 

Lennart jobbar som ideell informatör åt JAK vilket innebär att han håller i utbildningar och 

seminarier för att sprida bankens budskap och informera om dess verksamhet. (För fullständig 

intervju se Bilaga 2) 

Respondent 2; Ann- Marie Svensson, Medlemschef, JAK Medlemsbank.  

Ann- Marie ansvarar för medlemsverksamheten inom JAK och har även hand om 

utbildningsverksamheten. (För fullständig intervju se Bilaga 3) 

Respondent 3; Magnus Frank, Bankchef, JAK Medlemsbank. 

Magnus arbetar sedan 12 år som bankchef på JAK Medlemsbank och har ansvar för bankens 

in- och utlåningsverksamhet.(För fullständig intervju se Bilaga 4) 

Mailkontakt; Kåre Olsson, Före detta ordförande i JAK Medlemsbank (För fullständig 

information se Bilaga 5) 
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4.2 JAK SOM BANK 

JAK medlemsbank är en kooperativ bank och syftet är att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse samt informera om räntans negativa effekter. Vi har ett spar- låne- system utan ränta 

och man får ingen ränta när man sparar vilket gör att lånen blir billigare. Vi tar ut en kostnad 

när man lånar för att täcka våra administrativa kostnader och en liten del för risk men vi 

behöver inte täcka någon inlåningsränta och vi delar inte heller ut någon ägarvinst eftersom vi 

äger banken tillsammans. För att få låna pengar i JAK krävs att man sparar och på så sätt 

samlar sparpoäng, antingen innan man lånar eller samtidigt som man lånar. Dessutom kräver 

JAK att alla låntagare amorterar på sina lån.  

Den risk som banken tar består främst i att vissa medlemmar inte kan betala tillbaka sina lån. I 

förhållande till andra banker har vi dock en liten risk. Detta beror dels på den noggranna 

kreditkontroll som görs innan någon beviljas lån och dels på att låntagaren efter halva 

lånetiden faktiskt har lika mycket pengar sparade i banken som de har lån.  

JAK tar ut en lånekostnad på 3 % på lån (med säkerhet), oavsett lånets storlek, detta eftersom 

mängden administrativt arbete ökar med lånets storlek. Detta gör att det blir en högre 

lånekostnad om man lånar ett större belopp men om kostnaden var lika stor oberoende av 

lånets storlek så skulle ingen kunna ta små lån. Detta är även en solidaritetstanke där de som 

tar stora lån, och då oftast också har mer pengar, subventionerar de som tar små lån. 

Den vinst JAK gör placeras i det egna kapitalet och målet är att denna buffert skall kunna 

användas för att ta bort kontantinsatsen som nu krävs när man tar ett lån. Medlemmarna i JAK 

får därför aldrig någon vinstutdelning utan vinsten går istället indirekt till medlemmarnas 

egna fickor genom att de kan få fördelaktigare lån. 

JAK är dock ingen fullgod bank eftersom vi inte erbjuder alla kringtjänster som vanliga 

banker kan erbjuda. JAK Medlemsbank kan till exempel inte erbjuda sina medlemmar något 

betalkort anslutet till kontot. Detta medför att man som bankkund hos JAK idag även måste 

ha ett konto på en annan bank om man till exempel vill ha ett bankkort anslutet till sitt konto. 
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4.3 JAK’S FILOSOFI 

JAK’s filosofi vilar på två grundpelare, dels att om räntan finns då kan man aldrig få ett 

hållbart samhälle då räntan gör så att vi måste ta ut mer och mer av de naturresurser som 

finns. Till exempel om en fiskare köper en fiskebåt och tar ett lån med ränta av en bank så 

måste han fiska extra mycket fisk bara för att kunna betala av räntan på lånen och fiskar man 

extra mycket fisk då blir haven utfiskade och tillslut finns ingen fisk kvar. Det andra är att 

JAK anser att räntan är orättvis då den fungerar som en pengapung som pumpar pengar från 

de som inte har så mycket till de som redan har mycket.  

Vi på JAK menar att räntan gör så att klyftorna mellan de som har pengar och de som har 

mindre ökar. På diagrammet nedan ser man att det är de hushåll med lägst inkomster som 

betalar mest ränta i förhållande till sin inkomst . Detta menar vi på JAK är på grund av att de 

hushållen knappt sparar något och därmed inte får någon inkomstränta då deras pengar går åt 

till att betala hyra, mat, kläder mm. Däremot betalar dessa personer ränta på allt de 

konsumerar i och med att ränta finns inbakad i alla priser. För de som har mer pengar och som 

inte konsumerar hela sin inkomst utan får ett överskott blir ränteinkomsterna däremot högre 

än ränteutgifterna. Det är detta som vi på JAK tycker är orättvist, att räntan fungerar så att de 

som har minst pengar betalar till de som redan har mycket. JAK uppskattar att ungefär 10 % 

av befolkningen tjänar pengar på räntan medan resten av befolkningen förlorar pengar på den. 

Vi på JAK anser att det finns en dold ränta vilket innebär att det läggs på ränta på alla priser 

eftersom alla led i en produktionskedja har lån som kostar ränta. Detta gör att de måste ta ut 

högre priser. Räntan gör då att vi alla måste vara med och betala på räntan varje gång vi 

konsumerar oavsett om vi inte har några lån. I varje led kan man räkna ut ungefär hur mycket 

ränta som läggs på priset vilket också påverkas av marknadsräntans storlek. Oavsett om man 

har några lån eller inte så påverkas man av räntan i sitt dagliga liv. Om det inte var ränta på 

allting som man köper så skulle priserna antagligen vara lägre vilket kanske skulle göra att 

fler hade råd att köpa ekologiska och närproducerade varor. 

Lennart Nilsson (Respondent 1) förtydligar den orättvisa som räntan medför med hjälp av 

nedanstående diagram. I diagrammet visas inkomsträntor med rött och utgiftsräntor med 

grönt. Befolkningen delas upp utefter deras nettoförmögenhet och siffrorna är hämtade från 

2007. Till vänster i diagrammet återfinns de med lägst inkomst och till höger de med högst. 

Det framgår tydligt att endast en mycket liten del av befolkningen har större inkomster än 

utgifter när det gäller räntor.   
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FIGUR 3 JÄMFÖRELSE MELLAN HUSHÅLLENS RÄNTEUTGIFTER, RÄNTEINKOMSTER OCH KAPITAL 

 

Källa: Svensson 2007, s.44 

 

JAK definierar ränta som en arbetsfri inkomst och vi kallar inte vår avgift för ränta utan för en 

lånekostnad. Lånekostnaden i JAK är 3 % och i den ingår administrativa kostnader och en 

riskkostnad. I räntan i en vanlig bank ingår även insättningsränta, som är den ränta som 

betalas ut till de som placerat pengar i banken, samt vinst till aktieägarna. Vi i JAK säger att 

vi är räntefria därför att vi inte betalar någon ränta till spararna och heller ingen vinst till 

ägarna, vi tjänar inte pengar på passivt ägande. Vi tycker att det verkliga jobb som banken gör 

genom att samla ihop pengar och låna ut dem till andra, är en verklig kostnad. Det vi menar 

med räntefri bankverksamhet är att man inte ska tjäna pengar bara för att man redan har 

pengar, det så kallade passiva ägandet. 
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4.4 FÖRDELAR MED JAK 

Det vi anser är den största fördelen med JAK Medlemsbank är den ideologi som vår 

verksamhet bygger på. Våra medlemmar vet att de pengar som placeras i banken stannar kvar 

i Sverige och inte investeras utomlands i projekt där det bland annat kan förekomma 

barnarbete och vapenhandel. Medlemmarna kan också vara säkra på att deras pengar inte 

betalas ut som bonusar till chefer och aktieägare. De pengar som finns placerade i banken 

bidrar inte heller till att varken öka klyftorna i samhället eller skynda på överanvändningen av 

naturresurser.    

Som låntagare inom JAK har man en stor trygghet eftersom JAK’s lånekostnader, eller om 

man vill kalla det räntor, inte styrs av reporäntan och inte heller påverkas av inflation eller 

bankkriser. Redan vid lånetillfället får man en betalningsplan som sedan håller de 10, 20 eller 

30 åren som lånet löper över oavsett vad som händer med övriga bankräntor. Våra risker är 

väldigt små då JAK inte spekulerar med medlemmarnas kapital. Det vi gör är att låna ut 

pengar till våra medlemmar och det först efter en noggrann kreditprövning. 

Ytterligare en fördel med JAK är de sparpoäng som samlas ihop vid sparande. Dessa kan, 

genom att man skänker bort dem, användas för att hjälpa andra att få fördelaktiga lån i JAK -

banken. På mindre orter som riskerar att avbefolkas finns det medlemmar som väljer att 

stödspara för att hjälpa lokala företag och verksamheter med kapital.  

 

4.5 RÄNTAN OCH SAMHÄLLET 

Vi i JAK Medlemsbank anser att räntan bidrar till att öka den krematistiska synen på 

ekonomi, vilket innebär att man har ett samhälle som ser på saker väldigt kortsiktigt och det 

handlar om att göra så stor ekonomisk vinst, till sig själv, som möjligt. JAK menar att 

motsatsen är att tänka långsiktigt, vilket uppmärksammades redan av den grekiska filosofen 

Aristoteles.   

 

En av respondenterna berättar att han läste i tidningen här om dagen att det var en mäklare 

som hade skrivit att bostadsmarknaden var positiv. Men vad innebär egentligen det frågade 

han sig? 

 – Jo, att våra barn måste köpa dyrare bostäder än vad vi själva kunde göra när vi var i den 

åldern. Det här ser han som en felaktig syn på ekonomin och framtiden, att man hela tiden 
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utgår från att det mest fördelaktiga är att tjäna så mycket pengar som möjligt så snabbt som 

möjligt men att vi glömmer bort framtiden som nästa generation ska leva i. Det är samma sak 

med räntan anser han, man utgår alltid från att räntan är självklar. Istället menar han att man 

bör börja från noll, det vill säga utgå från att räntan inte är en självklar del i en ekonomi. 

 

4.6 SAMMANFATTNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att JAK Medlemsbank till stora delar 

bygger på en idéologisk grund med starka rättviseideal. De viktigaste grundpelarna är att 

informera om räntans negativa effekter samt att värna om miljön och tänka mer långsiktigt för 

att spara på våra miljöresurser. Eftersom banken är kritisk till att man, genom räntan, kan 

tjäna pengar på passivt ägande så tar de enbart ut avgifter för de administrativa kostnaderna 

samt för risken i samband med lån. Den som lånar pengar i JAK måste hela tiden prestera ett 

sparande för att upprätthålla balansen mellan in- och utlåning. Våra respondenter återkommer 

ständigt till ideologin i våra samtal. Vidare visar materialet att JAK är måna om sina 

medlemmar. Detta beror till stor del på att banken ägs och styrs av sina medlemmar. JAK 

Medlemsbank går med vinst och överskottet går direkt till det egna kapitalet. Det 

framkommer också att JAK inte är en fullgod bank utan den som väljer att spara och låna av 

dem även behöver en kompletterande bank. Då JAK Medlemsbank inte påverkas av 

reporäntan, eftersom de inte placerar eller lånar några pengar av riksbanken, så påverkas inte 

heller bankens effektiva ränta av upp- och nedgångar i reporäntan.  
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5. ANALYS 

 

I denna del vävs det empiriska och teoretiska materialet samman i en diskussion kring 

JAK Medlemsbank och räntan. Textens upplägg följer till stor del de fyra frågor som 

ställts i arbetets syfte. 

 

5.1 FÖRSTÅELSE FÖR JAK 

JAK’s ideologi bygger på två delar, dels handlar det om kritik mot räntan då den anses skapa 

ett orättvist samhälle och dels bygger den på att räntan ökar överanvändningen av 

naturresurser. Genom att erbjuda räntefritt sparande och räntefria lån visar JAK att det går att 

bedriva bankverksamhet utan ränta.   

Keynes (1993, s.210) menar att räntan fyller en viktig funktion i ekonomin genom att skapa 

jämvikt mellan lånande och sparande. JAK å andra sidan anser att detta kan uppnås genom att 

kräva att låntagaren sparar lika mycket som den lånar. JAK anser även att räntans negativa 

effekter överväger dess positiva effekter.  

JAK Medlemsbank erbjuder ett alternativ för de som vill undgå ränta när de lånar och sparar. 

Syftet med JAK’s verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samtidigt som 

JAK också vill sprida information om räntans negativa effekter. Låneverksamheten bygger på 

att de som vill låna pengar måste prestera ett sparande som i slutändan skall vara lika stort 

som det lånade beloppet för att bidra till kapitalbalansen i banken. Här kan man välja att 

antingen prestera sparandet först för att få ett lägre sparande under amorteringstiden eller så 

kan de som inte sparat tidigare spara och amortera lika mycket under lånets löptid. Detta leder 

till att låntagaren vid lånets slut är både skuldfri och har ett sparkapital lika stort som det 

ursprungliga lånet. Under lånetiden måste även en lånekostnad för administrationskostnader 

och kreditrisk betalas till banken. Denna avgift är i dagsläget 4,64 % per år av lånets totala 

storlek för lån utan säkerhet.  
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Lånekostnaden kan jämföras med de traditionella bankernas räntekostnad men skillnaden är 

att lånekostnaden endast består av administrationskostnader och en kreditrisk. Ett lån i JAK 

Medlemsbank kan uppfattas som dyrt då månadskostnaden tillsammans med det så kallade 

eftersparet och amortering blir hög i början av lånetiden. Både lånekostnaden och 

amorteringen samt eftersparandet sjunker dock stegvis under lånets löptid. Vi anser att det i 

slutändan ändå är fördelaktigt att låna pengar av JAK då en stor del av månadskostnaden 

egentligen är ett sparande som låntagaren själv får del av när lånet är avbetalat. Detta framgår 

också av det låneexempel som presenterats i teoriavsnittet där man tydligt ser att ett lån på 

JAK Medlemsbank totalt är billigare än ett lån i en vanlig bank. Däremot blir 

månadskostnaden högre eftersom JAK kräver ett eftersparande som inte vanligtvis krävs i 

andra banker.  

 

5.2 NACKDELAR MED RÄNTA 

Vilka nackdelar finns det med ränta enligt JAK? Arbetet visar att det finns flera nackdelar 

med räntan. Till exempel ger den upphov till ett samhälle där klyftorna mellan fattiga och rika 

ökar. Det traditionella räntesystemet fungerar som en orättvis omfördelare där pengar hela 

tiden överförs till de som redan har stora ekonomiska resurser. Eftersom man får ränta när 

man sparar och betalar ränta när man lånar och konsumerar så blir det bara de som har råd att 

spara pengar som får ta del av räntans positiva effekter. De människor som inte kan spara 

pengar utan istället måste låna blir därför förlorarna i ett räntesamhälle. I och med detta kan 

personer som har ett ekonomiskt överskott tjäna stora summor på passivt ägande genom att 

utnyttja räntesystemet. JAK’s kritik mot ränta liknar på många sätt det förbud mot ränta som 

finns i många Islamska länder. Där råder räntefria banksystem och Darrat (2002) menar att 

detta förbud mot ränta främst härstammar från en vilja att skydda fattiga från att bli beroende 

av de rika. Ett exempel på hur stora ränteinkomster den som sparar kan få ges av Kennedy 

(1993, s.23) där hon visar att en insättning på 10 000 kr under 50 år hinner fördubblas 

17,4ggr. 

 

JAK’s räntefria system motverkar detta genom att erbjuda räntefritt sparande och lånande. De 

ger därigenom ett alternativ till de människor som inte vill vara delaktiga i att öka klyftorna i 

samhället. När man sparar i JAK Medlemsbank får man ingen ränta, istället får man 

sparpoäng som senare kan användas för att få fördelaktigare lån. Sparpoängen kan även 

skänkas bort och bidrar då till att någon annan kan få ett fördelaktigare lån. För de som endast 
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sparar i JAK väntar ingen ekonomisk vinning, motivet blir istället att den som sparar vet vart 

pengarna tar vägen och vad de används till. Enligt Carrie. A (2004) är detta en av JAK- 

bankens mest utmärkande egenskaper för den som vill veta vart deras sparade pengar hamnar. 

Pengarna lånas antingen ut till andra JAK -medlemmar eller så placeras de i det egna 

kapitalet. 

 

5.3 RÄNTA ÖVERALLT 

Det empiriska materialet visar att JAK Medlemsbank anser att det finns en dold ränta som är 

inbakad i priset på allt vi konsumerar. Eftersom de flesta företag och producenter har 

räntebärande lån i sin verksamhet måste priset på varan eller tjänsten höjas för att täcka dessa 

kostnader. De flesta varor har gått igenom flera led innan de når den slutliga konsumenten 

vilket leder till att detta prispålägg hinner bli relativt stort. Då många inte reflekterar över 

detta kan det prispålägg som härstammar från denna ränta anses som dold. Kennedy (1993, 

s.26) visar att den dolda räntan kan innebära prispålägg upp emot 40 %. Exemplet med 

dricksvatten som presenteras (se figur 2) visar att räntan på kapital utgör hela 38 % av 

kostnaden. JAK menar att om vi inte hade ränta i vårt samhälle så skulle priset på många 

varor vara lägre och fler människor skulle ha en högre levnadsstandard. JAK menar att det här 

också i förlängningen leder till överkonsumtion av naturresurser i samhället genom att 

producenter hela tiden måste producera mer för att tjäna mer och kunna täcka sina kostnader. 

 

5.4 JAK MEDLEMSBANK – EN KOOPERATIV BANK? 

Ett kooperativ bygger på medlemmar och inte på kapital och drivs för att skapa ekonomisk 

nytta för dess medlemmar (Beck- Friis, 2009,s.9).  Den kooperativa verksamhetsformen är 

demokratisk och innebär att alla medlemmar har en röst oavsett innestående kapital. JAK’s 

värdegrund bygger på att skapa värde för den enskilda medlemmen genom att sätta deras 

värderingar och ekonomiska intressen främst. Enligt Beck- Friis (2009, s.16) bygger 

kooperativ verksamhet på sju grundvärderingar. Det empiriska materialet studien visar att 

JAK Medlemsbank följer dessa värderingar genom att; 

 Alla är välkomna och har rätt till ett medlemskap i banken. Medlemmarna kan också 

när som helst gå ur banken.  
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 JAK uppmanar sina medlemmar att komma på årsstämman för att de aktivt skall 

kunna vara delaktiga i de beslut som tas gällande verksamheten. 

 JAK arbetar aktivt med utbildning av både medlemmar och allmänhet genom bl.a. 

JAK Skolan och andra kurser. 

 JAK arbetar för en hållbar utveckling genom att erbjuda en tjänst som de kallar 

stödspar. Detta innebär bland annat att personer i ett avbefolkat samhälle kan välja att 

stödspara för att ekonomiskt stötta en verksamhet som annars inte skulle ha överlevt. 

Groeneveld (2011) menar att den kooperativa bankformen bygger på djupt rotade etiska 

värderingar vilket ger de ett övertag när det gäller att överleva den rådande ekonomiska 

krisen. Fonteyne och Hardy (2011) anser att detta beror på kooperativens ekonomiska 

stabilitet. JAK Medlemsbank har, som tidigare nämnts, en hög ekonomisk stabilitet tack vare 

att de hela tiden kräver att kunderna presterar en jämvikt mellan lånande och sparande. 

Dessutom placerar JAK inte sina pengar i riskfyllda investeringar vilket ytterligare ökar 

bankens stabilitet. Att bankens inlånade pengar inte placeras utomlands i projekt där de kan 

komma att användas till barnarbete eller vapenindustri visar också på JAK’s etiska 

värderingar.   

Aristoteles påpekade redan på sin tid att det finns betydande skillnader mellan oikonomi och 

krematism. Krematism innebär ett kortsiktigt tänkande där snabb ekonomisk vinning är målet, 

detta kan sägas vara motsatsen till målet med kooperativ verksamhet. (Daly & Cobb, 1994, 

s.138) Groeneveld (2011) menar att de kooperativa bankerna genom sina mer långsiktiga och 

etiskt försvarbara handlingar kommer att ha stora chanser att överleva den rådande 

ekonomiska krisen.      
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6. SLUTSATS 

 

 I avsnittet granskar vi vårt arbete kritiskt samt ger förslag till fortsatta studier inom 

ämnet. Vi sammanfattar också arbetets slutsatser och dess bidrag.   

 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I ett inledande skede kan JAK’s verksamhet nästan verka för bra för att vara sann. Finns det 

inga dolda sidor? Då banksektorn ofta förknippas med stora vinster och bonusar där det sällan 

är kundens behov som står i fokus kan man lätt tro att JAK- bankens yttre bara är en fasad. Vi 

har dock kommit fram till att JAK’s arbete med starka ideologiska motiv där medlemmarnas 

bästa står i fokus stämmer överens med vad den utger sig för att vara. Så vitt vi lyckats ta reda 

på stannar bankens ekonomiska vinster kvar i verksamheten och går medlemmarna till nytta i 

form av förmånliga lån.  

Anledningen till att JAK Medlemsbank väljer att kalla de kostnader som ingår i lånet för 

lånekostnader istället för ränta är deras definition av räntan. De definierar ränta som arbetsfri 

inkomst och menar därför att deras lånekostnad inte är en ränta då den endast täcker kostnader 

för administration och risk. Den arbetsfria inkomsten ses som en orättvis inkomst som leder 

till att människor med mycket pengar kan tjäna ännu mer pengar på passivt ägande.  

Människor som inte har möjlighet att spara några pengar kan inte heller få några 

ränteinkomster vilket leder till att ränteinkomster enbart gynnar de som redan har pengar. 

Detta gör att klyftan mellan rika och fattiga människor ökar. Om räntan finns kvar kommer 

den att fortsätta omfördela pengar från de fattiga till de rika. Genom att driva en bank utan 

ränta vill JAK Medlemsbank, i praktik, visa att det finns realistiska alternativ till detta system. 

Ytterligare en nackdel med räntan är det så kallade dolda räntan som är en följd av att alla 

producenter som har lån måste höja sina priser för att kunna betala ränta. Detta gör att vi som 

konsumeter måste betala högre priser när vi konsumerar. Genom att erbjuda räntefria lån vill 

JAK hjälpa producenter att undvika stora räntekostnader vilket i förlängningen ger 

konsumenten ett större ekonomisk utrymme.  



31 

 

JAK Medlemsbank är en demokratisk bank där alla är välkomna som medlemmar. Som 

medlem i JAK har man stora möjligheter att påverka verksamheten genom att engagera sig på 

olika sätt.  

  

Kooperativet består av människor som väljer att placera sina pengar utan att få ränta och utan 

egen ekonomisk vinning. Slutsatsen blir således att de som väljer att placera och låna pengar 

av JAK gör detta på grund av ideologiska skäl, inte ekonomiska. Det är också detta som 

framkommit under de intervjuer som genomförts då respondenterna menat att banken vänder 

sig till personer som är intresserade av ett alternativ till de konventionella bankerna. Då JAK, 

inte i någon större utsträckning, använder sig av marknadsföring blir det också tydligt att 

JAK’s medlemmar är engagerade människor som själva sökt ett alternativ. Dock tror vi att 

JAK Medlemsbank, genom att kommunicera sin verksamhet mer aktivt, skulle vinna ett ökat 

stöd hos många. Det finns en stor okunskap kring ränta och dess omfattande inverkan på vår 

vardag. Detta kunskapshål har JAK Medlemsbank stora förutsättningar att fylla.    

Vi ser att det finns flera positiva aspekter med att låna och spara pengar i JAK Medlemsbank. 

Dels får låntagaren en säkerhet i och med att den betalplan som läggs upp i början av lånet 

håller under lånets hela löptid vilket få andra banker kan erbjuda. Dels vet spararen att dennes 

pengar kommer att användas till förnuftig verksamhet där varken barnarbete eller 

vapentillverkning är ett inslag. Ett problem som vi ser är dock att månadskostnaderna för en 

låntagare i JAK blir betydligt högre är för den som exempelvis lånar pengar i Nordea. Detta 

tycker vi delvis motsäger JAK’s vilja att vara en bank som skall gynna alla, hög- som 

låginkomsttagare eftersom det främst blir människor med relativt hög inkomst som har råd 

med detta. Möjligheten att skänka sparpoäng uppväger dock detta problem till viss del 

eftersom den som inte haft möjlighet att förspara ändå kan få tillgång till fördelaktiga lån 

genom detta system.   

 

6.2 KRITISK GRANSKNING AV STUDIEN 

Då det inte finns så mycket fakta om JAK Medlemsbank utöver det material som banken själv 

publicerat har vi undvikit att använda information från JAK i teoriavsnittet. Detta för att göra 

teoridelen mer objektiv. Vi är medvetna om att vi i arbetet inte fokuserat på negativa aspekter 

med JAK Medlemsbank och kooperativ verksamhet, detta kan uppfattas som enkelsidigt och 

vi skulle vid fortsatt forskning valt att lägga mer fokus på detta. Ett annat sätt att genomföra 

en studie om JAK Medlemsbank hade kunnat vara att fokusera på passiva medlemmars 
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synvinkel. Med passiva medlemmar menar vi de medlemmar som enbart nyttjar 

banktjänsterna och inte engagerar sig utöver detta. Denna studie bygger på primärdata från 

personer som på olika sätt är verksamma inom JAK.  

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det räntefria alternativet är ett relativt outforskat område vilket ger stora möjligheter till 

fortsatt forskning. Ett av dessa outforskade områden är räntans andel av priset på en vara. 

För att utforska detta område tror vi dock att det krävs mer tid än vad vi haft då många 

företag verkat motvilliga att lämna ut sådan information. Denna aspekt av räntan tror vi är 

något som väldigt många skulle finna stort intresse av att känna till. Därför skulle även ett 

samarbete med andra professioner, så som grafiska formgivare och kommunikatörer, vara 

ett intressant område att ta sig an för att utforska nya vägar att sprida JAK Medlemsbanks 

värdegrunder och idéer. På samma sätt skulle även fortsatt forskning angående den sociala 

aspekten av räntans effekter på samhället, genom vidare forskning och i samarbete med 

exempelvis socialarbetare, utgöra ett värdefullt tillskott. Exempelvis skulle det stora 

problem som idag finns med överbelåning och skuldkriser kunna belysas med räntan som 

grund.     

 

6.4 STUDIENS BIDRAG 

Studien har bidragit till att samla in information om JAK Medlemsbank, deras ideologi och 

verksamhet. Den bidrar också till att upplysa om att det finns ett räntefritt alternativ till de 

konventionella bankerna samt beskriver hur detta alternativ fungerar. Studien visar även att 

banker kan drivas med moraliska grunder där ideologi kommer före ekonomisk vinst. 

Studien visar också hur en kooperativ bank och en ekonomisk förening drivs. Arbetet har 

även bidragit till att gå längre in på djupet vad det gäller räntan att den finns överallt och 

gör vårt ekonomiska samhälle orättvist när man ser hur räntan fördelar resurser. Studien ger 

således en övergripande bild av JAK’s verksamhet samt belyser de nackdelar som räntan 

medför. Debatten idag kretsar mycket kring hur mycket pengar många banker tjänar på 

bolåneräntor och genom denna studie visar vi att JAK Medlemsbank erbjuder ett alternativ 

till detta och därmed bidrar till att utjämna klyftor i samhället. Den största samhällsnyttan 

är att vi inte överkonsumerar och därmed sparar på våra naturresurser.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 - INTERVJUMANUAL  

 

Fråga 1 

Vilken är din roll i JAK? 

Fråga 2 

Kan du beskriva JAK medlemsbank? 

Fråga 3 

Vad anser du att räntan har för konsekvenser för vårt ekonomiska samhälle? 

Fråga 4 

Vad anser du är den ”dolda räntan”? 

Fråga 5 

Kan avgifterna i JAK egentligen anses vara en dold ränta? 

Fråga 6 

Hur kommer det sig att administrationskostnaden är högre när man lånar 1 miljon kronor än 

när man lånar 100 000 kronor? Administrations mässigt är det väl inte mer jobb att hantera ett 

större belopp? (Avgiften är 3 % oavsett storlek på lånet). 

Fråga 7 

Gör ni någon vinst och i sådana fall vad används den till? 

Fråga 8 

Vad anser du är den största fördelen med JAK, rent ekonomiskt? 

Fråga 9 

Vilka risker tar JAK? 

Fråga 10 

Vilka vill ni ha som medlemmar? 

Fråga 11 

Varför ska man vara med i JAK om man bara vill spara och inte låna? 

Fråga 12 

Det verkar som att ett JAK-lån passar bättre vid lån av mindre summor än t.ex. ett lån till ett 

hus i en storstad, på säg 4 000 000kr, stämmer det? 

Fråga 13 

Vilka är fördelarna med att ha lånekostnad istället för ränta? 

Fråga 14 
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Vad tror du kommer hända i framtiden? 

Fråga 15 

Vill du ta upp något annat som vi missat? 

 

BILAGA 2 – INTERVJU MED LENNART NILSSON 

Intervju med Lennart Andersson 2012-04-11 11.30-14.00 

Fråga 1 

Jag är frivillig informatör för JAK-banken Hälsingland och har varit anställd av JAK vid tre 

tillfällen och då arbetat med att informera föreningar om JAK’s verksamhet. 

 

JAK var från början ett medel för mig att kunna bli skuldfri till min pension men på senare tid 

har detta övergått till att jag är medlem i JAK mer av idéologiska skäl. Jag tycker att idéerna 

är mycket större och viktigare än vad själva banker är, det är en livsinställning. Jag och min 

fru gick med i JAK 1992. Då var det så att jag hade varit på ett informationsmöte om JAK och 

blev intresserad. På mötet blev jag utsedd till medlem i interimsstyrelsen för JAK och jag var 

inte insatt alls. Jag fick med mig en JAK-telefon hem som var betald av riksorganisationen 

och som intresserade personer kunde ringa till om det ville ha mer information om JAK och vi 

skickade ut broschyrer till intresserade. Jag gick även en studiecirkel på 

jobbet(arbetsförmedlingen) om JAK och blev mer och mer intresserad vilket gjorde att jag 

även gick JAK-skola 1995. Sen började jag även själv att hålla JAK-kurser någon gång på 

2000-talet och sen dess har det nog blivit upp emot 60 stycken tror jag. Eftersom jag har 

jobbat på arbetsförmedlingen hela mitt liv där man ofta måste förklara olika regler för 

människor så föll det sig naturligt för mig att förklara och informera om JAK, det var samma 

grej. Folk förstod när jag förklarade och det var roligt. Min fru tycker att jag är väldigt 

omständlig och grundlig (skratt) men det är faktiskt bra i många sammanhang. Sen har det 

rullat på och jag har blivit mer och mer besatt av JAK. 

 

Jag och min fru började spara pengar i JAK 1992 eftersom man var tvungen att göra det för 

att sedan få låna, vi sparade ihop 100 000kr på 5år. 1997 hade vi lån på Nordea på 370 000kr 

på vårt hus och då valde vi att lösa ut vårt lån på Nordea med hjälp av dessa 100 000kr plus 

att vi lånade 270 000kr på JAK med en återbetalningstid på 10 år. Detta gjorde att vi 

amorterade 2600kr per månad, det gör man inte ens per året på en vanlig bank eftersom 
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bankerna inte verkar vilja ha tillbaka sina pengar. Vi sparade samtidigt 1800kr per månad och 

betalade en avgift på 207kr i genomsnitt varje månad vilket gjorde att vi sammanlagt betalade 

4200kr varje månad. Efter 10år var lånet färdigbetalt och huset helt avbetalat. Några månader 

senare fick vi även tillgång till vårt eftersparande (de 1800kr/månad vi betalat) på drygt 

220 000kr. De 220 000 kronorna hade vi aldrig haft om vi hade haft kvar vårt lån på Nordea, 

de pengarna har vi fortfarande kvar. Vissa säger att vi har förlorat pengar pga. inflationen men 

så ser inte jag på det eftersom att vi aldrig hade haft de pengarna över huvudtaget om inte 

JAK hade haft ett sparkrav. 

 

Fråga 2 

JAK Medlemsbank är en Kooperativ Bank som ägs och styrs av sina medlemmar. Alla som 

vill får vara medlemmar mot en kostnad på 250 kr per år i medlemsavgift. 

 

 Ja alltså vi vilar på två grundpelare, dels att om räntan finns då kan man aldrig få ett hållbart 

samhälle. Räntan gör så att vi måste ta ut mer och mer av de naturresurser och då blir det 

inget hållbart samhälle, t.ex. om en fiskare köper en fiskebåt och tar ett lån med ränta av en 

bank så måste han fiska extra mycket fisk bara för att kunna betala av räntan på lånen och 

fiskar man extra mycket fisk då blir haven utfiskade och tillslut finns ingen fisk kvar, det är 

det som nu händer i östersjön.  Det andra är att JAK anser att räntan är orättvis då den 

fungerar som en pengapung som pumpar pengar från de som inte har så mycket till de som 

redan har mycket.  

 

JAK är ingen fullgod bank eftersom vi inte erbjuder alla kringtjänster som en vanlig bank har 

med t.ex. kort anslutna till konton osv. Det är däremot något vi jobbar på men tyvärr så är det 

de stora bankerna som äger rättigheterna till bankomatsystemet vilket gör att det skulle bli 

väldigt dyrt att införa som det ser ut idag vilket gör att man som kund på JAK idag även måste 

ha kompletterande konton på en ”vanlig” bank. Jag har hört att det kanske finns möjlighet att 

EU tittar närmare på ett fritt system för att ”transportera” pengar.   Vi har dock ingen ambition 

att införa någon kontanthantering.  

 

 JAK har syskonorganisationer, det är inte precis Aktiespararnas förening utan snarare 4H 

som håller på med djur och miljö och vi på JAK är också intresserade av att vara 

miljövänliga. Även naturskyddsföreningen är en sådan organisation.  
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Fråga 3 

Jag ska visa ett diagram, som ni ser här så är det de hushåll med lägst inkomster som betalar 

mest ränta i förhållande till sin inkomst pga. att de hushållen knappt sparar något och därmed 

inte får någon inkomstränta då deras pengar går åt till att betala hyra, mat, kläder mm men 

däremot betalar mycket ränta på allt de konsumerar i och med att ränta finns inbakad i alla 

priser. Däremot för de som har mycket pengar och som inte konsumerar hela sin inkomst utan 

får ett överskott så blir ränteinkomsterna högre än ränteutgifterna. Det är detta som vi tycker 

är orättvist, att räntan fungerar så att de som har minst pengar betalar till de som har mest. 

Den här orättvisan kan även appliceras på I och U länder, det är samma grej där. (Bild!) 

 

Lennart poängterar att han inte är ekonom utan pratar utifrån sin egen livserfarenhet och 

menar att han är besatt av JAK och brinner för deras ideologi. Han säger också att han tror att 

det kan vara en fördel att han inte läst ekonomi utan att han har engagerat sig i JAK som en 

del av sin livsstil. Utan istället kan se problemen och principerna utifrån sitt eget liv… 

Genom att engagera sig i JAK så har jag fått en annan syn på t.ex. allts som står i tidningen, 

de flesta ekonomiska nyheter som finns anser jag är gjorda med krematismens glasögon. Det 

innebär att man har ett samhälle som ser på saker väldigt kortsiktigt och det handlar om att 

göra så stor vinst till sig själv som möjligt. Jag tror att det är mycket sådant ni får lära er på er 

utbildning. Motsatsen är att tänka mer långsiktigt, vilket uppmärksammades redan av den 

grekiska filosofen Aristoteles. Det borde ni lära er på er utbildning vad krematism är. Tyvärr 

så bygger Sverige och hela västerlandet på ett krematistiskt synsätt.  

 

Fråga 4 

Jag är ingen ekonom men har hört inom JAK att ränta ofta definieras som en Arbetsfri 

inkomst och avgifterna i JAK är inte arbetsfria eftersom de går till at avlöna de anställda. 

(Lennart visar oss årsredovisningen där det tydligt framgår att detta stämmer). Eftersom det år 

(?) kom en ny lag som innebär att alla kreditinstitut är tvungna att redovisa ränta och avgifter 

under posten effektiv ränta så tas JAK’s avgifter upp under rubriken effektiv ränta trots att det 

egentligen inte är en ränta.  

 

Fråga 5 

Nej, jag anser inte att vår kostnad är en dold ränta. Vi är helt öppna vad som är lånekostnad, 

amortering och eftersparande. 
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Fråga 6 

Ja det stämmer men tyvärr har jag inget bra svar. Det är en sådan sak som kanske borde tas 

upp med JAK’s ekonomer. Kanske borde systemet förändras. 

 

Fråga 7 

Eftersom vi är en ekonomisk förening så är avsikten att vi inte ska göra någon vinst utan att vi 

ska gå jämt upp. Den eventuella vinsten som kan bli går i sådana fall in i det egna kapitalet. 

Vi strävar efter att inlåningen/föreningens egna kapital ska öka så att låneinsatsen som nu 

krävs för att få ta ett lån ska kunna minska och kanske till och med försvinna. Medlemmarna 

får aldrig någon vinstutdelning utan vi anser att vinsten går direkt till deras egna fickor genom 

att det får fördelaktigare lån.  

 

Fråga 8 

 En av de största skillnaderna är att man som låntagare inom JAK har en annan trygghet än 

andra låntagare eftersom våra avgifter, eller om man vill kalla det räntor, inte styrs av 

reporäntan och inte heller påverkas av inflation eller bankkriser. Redan vid lånetillfället får 

man en betalningsplan som sedan håller det 10,20 eller 30 åren som lånet löper över oavsett 

vad som händer med övriga bankräntor. Som exempel kan jag ge när jag och min fru bytte till 

JAK-banken från Nordea under 90-talet när räntorna var otroligt höga, upp emot 15% faktiskt. 

Då var det väldigt tydligt att JAK-lånet var fördelaktigt i jämförelse. Som låntagare i JAK vet 

du alltid vad du ska betala och det är en stor skillnad… 

 

 

Fråga 9 

Minst risker av alla banker egentligen eftersom eftersparandet utgör en säkerhet. Låntagarens 

pengar finns ju inlåsta på våra egna konton vilket utgör en säkerhet för oss som bank. Jag är 

dock inte så insatt i hur JAK kalkylerar på risker men i stort sett så vet jag att JAK tar väldigt 

låga risker och har otroligt små kreditförluster.  

        

 

 

Fråga 10 

 Alla är självklart välkomna som medlemmar men det har hänt att pensionärer ringer till mig 

och frågar om de skulle kunna ta ett lån genom JAK och då brukar jag faktiskt avråda dem 

och förklara att de genom lån på JAK kommer att bli utsatta för ett bundet sparande och det 
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där bundna sparandet som du sedan får ut när lånet är betalt kanske de inte kommer hinna få 

ta del av. Använd pensionen för att leva loppan i stället, säger jag då (skratt). Jag har 

kontrollerat detta med huvudkontoret i Skövde och de står bakom mig i den här frågan.  

 

Fråga 11 

 Ja, en anledning är att de pengar du sparar hos JAK lånas ut i Sverige och i stort sett inga 

pengar alls investeras i något annat land. De pengar du sätter in på en annan bank vet du inte 

vart de hamnar. De kan investeras i en fabrik i Kina med barnarbete eller vart som helst, det 

har du ingen aning om.   

 

 Om de vill använda sig av en alternativ bank som inte använder sig av räntor kan de bli 

medlemmar i JAK och öppna upp ett sparande och kanske senare skänka poängen till barn 

och barnbarn.   

 

 

Fråga 12 

Den frågan är inte jag rätt man att svara på. Däremot förstår jag att ett sådant stort belopp 

leder till en väldigt hög månadskostnad och det kanske inte så många har eller är villiga att 

betala. Jag vet inte exakt hur JAK medlemmar i t.ex. Stockholm lägger upp det men jag kan 

tänka mig att de börjar spara på JAK och samtidigt tar lån på en vanlig bank och betalar av 

topplånet med det insparade JAK pengarna. Fast jag vet inte exakt hur de gör.   

 

Fråga 13 

En lånekostnad i vår mening är en kostnad för ett arbete vi utför, medan ränta är till en del ett 

sätt att tjäna pengar på ett passivt ägande. Tjäna pengar på arbetsfri inkomst eller passivt 

ägande är vi emot i JAK, därför använder vi kostnad istället för ränta. 

 

Fråga 14 

 Jag läste i tidningen här om dagen och det var en mäklare som hade skrivit att 

bostadsmarknaden i Hälsingland var positiv. Jaha tänkte jag, vad innebär det? Jo att våra barn 

måste köpa dyrare bostäder än vad vi kunnat göra, är det positivt? Det här ser jag som en 

felaktig syn på ekonomin och framtiden, att man hela tiden utgår från att det mest fördelaktiga 

är att tjäna så mycket pengar som möjligt så snabbt som möjligt men vi glömmer bort 

framtiden som nästa generation ska leva i. Det är samma sak med räntan, man utgår alltid från 
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att räntan är självklar men jag anser att om man ska bedriva forskning så ska man börja på 

noll och då ska man utgå från ett samhälle utan ränta tycker jag.  

 

Jag hoppas att fler kommer att välja ett räntefritt alternativ och börjar värna mer om våra 

naturresurser och vårt samhälle, att vi ska börja tänka ekonomiskt i stället för att leva efter 

krematism. 

 

Fråga 15 

 Tänkte bara nämna att vi inte jobbar speciellt mycket med marknadsföring i den vanliga 

bemärkelsen utan använder oss av mun till mun metoden och genom att hålla utbildningar. Vi 

vill inte heller ha en kultur där man går ut och värvar medlemmar utan intresset ska finnas hos 

den som söker sig till oss genom ett eget engagemang. Jag tror i och för sig att vi skulle kunna 

bli mycket bättre på marknadsföring men att sätta ut en annons i t.ex. Aftonbladet skulle inte 

ge så mycket eftersom folk inte skulle förstå innebörden av vår filosofi.  

 

BILAGA 3 – INTERVJU MED ANN- MARIE SVENSSON 

Intervju med Ann- Marie Svensson 2012-04-27 11.00 – 11.30 

Fråga 1 

Titeln är medlemschef och jag ansvarar för medlemsverksamheten och 

utbildningsverksamheten i JAK och vi har en avdelning som heter idé och medlemsenheten 

och det är jag och en till som jobbar med det. Vi jobbar med utbildningen och alla 

medlemmar som vill engagera sig i JAK. Vi har budgetansvar för den verksamheten men inte 

för bankverksamheten. 

Fråga 2 

Jak medlemsbank är en kooperativ bank och syftet är att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse samt informera om räntans negativa effekter. Vi har ett spar-låne-system utan ränta 

och man får ingen ränta när man sparar och därför blir lånen billigare. Vi tar ut en kostnad när 

man lånar för att täcka våra administrativa kostnader och en liten del för risk men vi behöver 

inte täcka någon inlåningsränta och vi delar inte heller ut någon ägarvinst efter som vi äger 

banken tillsammans. Risken består främst i att vissa medlemmar kanske inte betalar tillbaka 

sina lån. I förhållande till andra banker har vi en mycket lägre risk än andra banker.  
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Fråga 3 

Räntan gör att klyfterna mellan de som har mycket pengar och de som inte har så mycket 

ökar. Räntan gör så att de som har mycket resurser kan tjäna pengar på att låna ut dem och får 

tillbaks mer så att de kan låna ut igen och igen, då blir det så att det blir en kapitalansamling 

hos dem som redan har mycket. Detta leder till att det blir en ond spiral så att vissa måste låna 

för att klara av sina kostnader medans vissa bara kan låna ut och tjäna pengar på det. Det 

tycker vi är orättvist. 

Fråga 4 

Detta gör också att det läggs på ränta på alla priser eftersom alla led i produktionen av en vara 

också har lån som kostar ränta vilket gör att de måste ta ut högre priser. Räntan gör då att vi 

alla måste vara med och betala på räntan varje gång vi konsumerar oavsett om vi inte har 

några lån. Kanske ungefär 10 % av befolkningen tjänar pengar på räntan medans det för 

resten av befolkningen förlorar pengar på den. I varje led kan man räkna ut ungefär hur 

mycket ränta som läggs på priset och det här påverkas också av marknadsräntans storlek. 

Oavsett om man har några lån eller inte så påverkas man av räntan i sitt dagliga liv. Om det 

inte var ränta på allting som man köper så skulle priserna antagligen vara lägre vilket kanske 

skulle göra att fler kunde köpa ekologiska. 

Fråga 5 

Vi kallar inte vår avgift för ränta utan för en lånekostnad, den kan man jämföra med 

kostnaden för andra lån. Kostnaden är 3% i JAK. Skillnaden är att i vår kostnad ingår bara 

administrativa kostnader och en liten riskkostnad. Om man lånar i en vanlig bank så ingår det 

fyra delar i räntekostnaden, en del är administrativa kostnader, en del är inlåningsränta, en del 

är risk och en del är vinst till aktieägarna. Vi säger att vi är räntefria därför att vi inte betalar 

någon ränta till spararna och heller ingen vinst till ägarna, vi tjänar inte pengar på passivt 

ägande. Vi tycker att det verkliga jobb som banken gör genom att samla ihop pengar och låna 

ut dem till andra, det är en verklig kostnad.  

I deklarationen får man dra av kostnaden för ränta och därför tas våra kostnader upp som 

ränta där. 

Det vi menar med räntefri bankverksamhet är att man inte ska tjäna pengar bara för att man 

redan har pengar, det så kallade passiva ägandet. 
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Fråga 6 

Det ä inte alltid så att det kostar mer att låna ut en miljon än vad det kostar att låna ut 100 000 

men vi har valt att ändå använda oss av en procentsats. Däremot kan det vara olika mycket 

jobb med olika lån, det beror på flera olika saker t.ex. hur väl papperen är i ordning eller hur 

många kontakter vi behöver ta. Generellt har vi kommit fram till att man skall betala 3% i 

kostnader oberoende av lånets storlek. Ingen skulle vilja ta ett litet lån om kostnaden var lika 

stor för dem som för de stora lånen, det blir en slags solidaritet där de stora lånen 

subventionerar de små. Samtidigt tar vi en större risk med de stora lånen för om någon med 

ett stort lån inte kan betala tillbaka så blir det en större förlust för banken. 

Fråga 7 

Vinsten återinvesteras i verksamheten. Vi behöver ha ett eget kapital i JAK, för att få bedriva 

bankverksamhet måste vi ha ett antal miljoner i det egna kapitalet. Det är bra för oss att ha en 

hög buffert i fall det händer oförutsedda saker. Tanken är också att vi, när bufferten är 

tillräckligt stor, skall kunna ta bort den kontantinsatts som nu krävs när man tar ett lån fast det 

är nog i alla fall 10 år kvar till dess. 

Fråga 8 

Den största fördelen med JAK när man sparar är att man inom JAK kan vara säker på att man 

har sina pengar kvar den dagen man vill ta ut dem till skillnad från om man till exempel 

placerar dem i aktier eller fonder då man kan blir av med pengarna. JAK´s konton kan aldrig 

sjunka med annat än inflationen. Sedan har man också möjlighet att ta lån för att bli skuldfri, 

man kan också skänka de sparpoäng som man får till barn eller vänner för att deras lån skall 

bli mer fördelaktiga. Man kan helt enkelt hjälpa andrar att få lån. Även om vissa upplever det 

sparande som man måste prestera när man lånar som jobbigt så är det också många som 

uppskattar det och ser det som en pensionsförsäkring. Vi har ett mycket mer långsiktigt tänk 

än de flest andra banker. Kärnan i föreningen är bankverksamheten eftersom vi genom den 

kan göra verklighet av vår ideologi, där kan vi visa att våra idéer kan genomföras i 

verkligheten. 

Fråga 9  

 Våra risker är väldigt små eftersom vi inte spekulerar med medlemmarnas kapital. Det enda 

vi gör är att låna ut till medlemmar och då endast till dem som vi tror kan betala tillbaka dem. 

Vi anser att vi har en väldigt seriös kreditprövning av våra lånande medlemmar, vi har också 
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en nära kontakt med de medlemmar som lånar pengar och lägger ner stora resurser i samband 

med låntagande. Vår största risk är att det till exempel blir lågkonjunktur så att medlemmarna 

inte kan betala tillbaka sina pengar till oss. Samtidigt så har vi en stor säkerhet i att våra 

medlemmar sparar lika mycket som de lånar hos oss, i många andra banker finns varken spar 

eller amorteringskrav vilket egentligen inte heller är bra för kunderna i det långa loppet. 

Fråga 10  

Vi säger inte kunder utan medlemmar, man är ju både sparare, låntagare och ägare i JAK 

vilket gör att man har ett större inflytande i verksamheten. Nu har vi haft en ungdomssatsning 

sedan 2003 för personer mellan 16 och 30 år och därigenom lyckas sänka medelåldern. Vi 

vänder oss egentligen inte mot någon speciell målgrupp men vill gärna ha en frisk målgrupp 

varför vi försökt värva yngre personer. Det känns också viktigt för oss att informera unga 

människor om vad ekonomi är så att de inte hamnar i skuldfällor som de kanske aldrig kan ta 

sig ur.  

Fråga 11 

En fördel med att spara pengar i JAK är att medlemmarna vet att deras pengar kommer att 

användas till något vettigt, de kommer inte att investeras i någon vapenindustri eller i företag 

med barnarbete. Samtidigt kan man också hjälpa vänner och familj med sparpoäng så att de 

får ett mer fördelaktigt lån. De som vill fortsätta att spara och låna med ränta får gärna göra 

det men vi erbjuder ett alternativ till dem som inte vill det.  

Fråga 12 

Det kan stämma eftersom när lånesumman stiger så stiger också spar- och 

amorteringskostnaderna vilket gör att det inte passar alla att ta så stora lån. Det beror också på 

hur hög reporäntan är, nu när den är så låg så kan JAK’s lån verka dyra men om den höjs, som 

t.ex. under 90-talet när den var mycket högre så var JAK ett fördelaktigare alternativ, rent 

ekonomiskt.  

Fråga 13 

Fördelen med att ha lånekostnader istället för ränta är att man bara betalar för de verkliga 

kostnader som banken har för sin administration. Vi har heller inga höga löner inom JAK 

vilket också håller nere kostnaden. En fördel är också att ju fler medlemmar vi blir desto 

mindre blir administrationskostnaden per person.  
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Fråga 14 

Vi hoppas att det i framtiden kommer att komma in fler unga medlemmar som vill vara med 

och engagera sig och ta ansvar för att tillsammans med de andra få till en bank som vi vill ha. 

Jag tror att vi har en omtyckt verksamhet vilket gör att vi växer. Samtidigt så gör den 

ekonomiska krisen att intresset för JAK ökar då vi erbjuder ett alternativ till de vanliga 

bankerna.    

    

BILAGA 4 – INTERVJU MED MAGNUS FRANK 

Telefonintervju med Magnus Frank 2012-05-03 11.30-12.00 

Fråga 1 

Jag är bankchef sedan 12år. Jag fick jobbet genom att en platsannons där JAK sökte en ny 

bankchef och i och med att jag tidigare jobbat med skuldsanering så passade jag bra in i rollen 

som bankchef. Jag visste sedan tidigare vad JAK var för något men hade inte direkt haft 

någon kontakt med dem. 

Fråga 2 

Vi är en kooperativ medlemsbank som bedriver spar och låneverksamhet för våra 

medlemmar. Skillnaden mellan oss och en vanlig bank är att vi inte har någon ränta för den 

som sparar och lånar. Vi tar endas betald för de faktiska kostnader vi har i och med ett lån 

t.ex. administrationskostnaden och den risk vi tar genom att låna ut pengar. 

Fråga 3 

Vi på JAK anser att räntan bidrar till att öka klyftan mellan fattiga och rika i samhället. 

Genom att de som redan har mycket pengar och kan spara får stora inkomster genom räntan, 

detta anser vi är ett passivt ägande och en arbetsfri inkomst som inte är bra för samhället. De 

med mindre pengar däremot som inte kan spara utan kanske måste låna pengar för att kunna 

överleva blir hela tiden fattigare på grund av sina ränteutgifter. Därför tycker vi att räntan är 

orättvis. 

 

Fråga 4 
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Det beror på vad man menar med den dolda räntan. Menar ni den ränta som ingår i alla priser 

eftersom de flesta producenter har lån för att kunna bedriva sin verksamhet och därför måste 

höja sina priser för att kunna betala sina räntor? 

Vi: Ja precis det är den räntan vi menar.  

Ja ok, det är en av de negativa effekter vi i JAK ser med räntan. Denna ränta kostar oss 

konsumenter mycket pengar varje år utan att de flesta är medvetna om det. Det vi på JAK gör 

för att motverka detta är att erbjuda producenter och företag räntefria lån. 

 

Fråga 5 

Till att börja med så kallar vi inte detta för avgift utan för lånekostnad. Vi tycker inte att vår 

lånekostnad kan anses vara en dold ränta eftersom vår definition av räntan är att den är en 

arbetsfri inkomst. Med det menar vi att en stor del av den ränta ”vanliga” banker tar ut inte 

grundar sig på några egentliga kostnader. De kostnader vi på JAK har i samband med ett lån 

är administrationskostnader och kostnader för den risk vi tar i samband med lånet detta är 

alltså inte någon arbetsfri inkomst för vår del. 

Sen vill jag påpeka att i deklarationen tas vår lånekostnad upp som ränta vilket beror på att 

denna lånekostnad är avdragsgill och då måste kallas för ränta. 

 

Fråga 6 

Att vi använder oss av en procentsats beror på att det inte är rimligt att den som tar ett lån på 

100 000kr ska betala lika stor avgift som den som tar ett lån på 1 miljon kronor. Vi har 

bestämt att lånekostnaden skall vara procentuellt lika stor för alla lån oavsett storlek på lånet. 

Till viss del beror detta på att det är mer jobb att administrera ett större lån i och med att vi 

lägger ner mer tid på att kontrollera låntagaren ju större lånebeloppet är. Däremot kan jag inte 

säga säkert hur mycket extra arbete vi lägger ner när lånebeloppet ökar. 

 

Fråga 7 

Ja, vi gör en vinst fast jag brukar kalla det ett positivt resultat. Eftersom vi inte har någon 

utdelning till våra medlemmar så går detta överskott till att bygga upp bankens egna kapital. 



49 

 

  

Fråga 8 

Ja nu frågar ni efter fördelen med JAK rent ekonomiskt men jag tycker egentligen att de 

största fördelarna med JAK inte handlar om rent ekonomiska aspekter. Istället anser jag att 

JAK’s största fördel är att vi erbjuder en valmöjlighet för de som inte vill vara en del av vårt 

räntebärande samhälle. Jag vet att många av våra medlemmar varken sparar eller lånar eller 

enbart sparar utan är med i JAK av helt andra anledningar än rent ekonomiska. Många av de 

som sparar hos oss tror jag gör detta för att de, genom att placera sina pengar hos oss, vet vart 

pengarna tar vägen. 

  

Fråga 9 

Eftersom vi gör så noggranna kreditkontroller på våra lånande medlemmar så tar vi egentligen 

ganska små risker. Dessutom placerar vi inte våra medlemmars pengar i riskfyllda aktier och 

fonder så tar vi även en mycket låg risk i det hänseendet. I och med att den som lånar pengar i 

JAK måste spara lika mycket som det totala lånet är på så är lånet i praktiken avbetalat efter 

halva lånetiden.  

 

Fråga 10 

Alla som vill får vara medlemmar i JAK. Vi har under de senaste åren haft en 

ungdomssatsning för att vi tror det är viktigt att fånga upp unga människor innan de hinner 

skuldsätta sig upp till öronen genom t.ex. sms - lån. Dessutom är det viktigt att unga 

människor får en vana att spara tidigt i livet istället för att börja sin ekonomiska karriär genom 

att ta lån. 

  

Fråga 11 

Som jag sa tidigare så är fördelen med JAK att vi erbjuder ett alternativ till de som inte vill 

vara en del av räntesamhället och dess negativa effekter. Dessutom finns pengarna kvar i 

Sverige vilket ger en trygghet för många. De poäng som man får när man sparar kan också 

användas för att få ett mer fördelaktigt lån längre fram. Dessa poäng kan även skänkas bort till 

andra för att ge dem fördelaktigare lån. 

 

Fråga 12 
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Ja det stämmer att det är mycket dyrare att ta ett större lån och att det inte passar medel- 

låginkomsttagare eftersom amorteringarna och eftersparet blir relativt högt om man ska låna 4 

miljoner. Däremot så kan det vara möjligt för t.ex. stora företag eller höginkomsttagare.  

 

Fråga 13 

Den lånekostnad vi har är som jag sa tidigare en kostnad baserad på de faktiska utgifter vi har 

i samband med att någon tar ett lån hos oss. Den består av administrativa kostnader samt 

riskkostnader. Då vi är kritiska till räntan så vill vi genom detta visa att det är möjligt att 

bedriva bankverksamhet utan ränta. I en vanlig bank ingår även utdelning till ägare samt 

bonusar till chefer och VD. 

 

Fråga 14 

Det är helt och hållet upp till våra medlemmar men jag hoppas att fler människor får upp 

ögonen för de problem som räntan medför och därför söker alternativ till de konventionella 

bankerna. 

 

Fråga 15 

Nej jag tycker att ni har ställt bra frågor!! 

 

Vi: Tack för att du tog dig tid. 

BILAGA 5 – MAILKONTAKT MED KÅRE OLSSON 

Kåre Olsson före detta ordförande i JAK  

 

2012-03-23 

 

Hej Kåre, 

Vi är två studenter på ekonomprogrammet på Högskolan i Gävle som just nu håller på och 

skriver ett examensarbete om ränta och dess påverkan/andel av priser och för detta arbete har 

vi fått ett litet stipendium från JAK-banken. Vår första idé var att undersöka hur stor del av 

priset på en liter mjölk som är räntekostnader. Genom att kontakta bonden, mejeriet, butiken 

mm tänkte vi använda oss av en liknande modell som den du använt i JAK- boken kapitel 9 
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“Ränta och skatt – skillnader i demokrati” men problemet är att ingen av dem vi kontaktat 

verkar vilja ställa upp på intervjuer kring ämnet. 

Nästa idé blev alltså att kontrollera företagens årsredovisningar som ofta finns på nätet och 

genom att dela räntekostnader på totala kostnader få fram andelen ränta som dom följaktligen 

bör lägga på sina priser. Problemet nu är att den räntesats vi får fram är så otroligt liten. I din 

text i JAK- boken så har du skrivit Andel låneränta försäljnings av omsättningen pris ränta. 

Vi skulle gärna vilja veta hur du räknat där, vilka siffror du använt och hur du fått fram 

uppgifterna? 

Även andra förslag på hur vi kan gå vidare är välkomna! 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Anna Amborn och Linda Elgestad 

 

Hej! 

Först en rättelse. Det är inte jag som skrivit texterna i JAK- boken. Fråga Ann-Marie 

Svensson om det är hon som skrivit eller någon annan som hon i så fall vet vem det är. Jag 

vill alltså inte uttala mig om texterna i boken eller hur man övervägt vid formuleringarna. 

Sedan mina egna kommentarer till frågeställningen om räntans betydelse i ekonomin och för 

de priser vi betalar. Min uppfattning är att man inte skall ha allt fokus på räntan. Den är endast 

ett specialfall av (den kapitalistiska) principen att tjäna pengar i kraft av att enbart äga. En 

vanlig bank tjänar pengar när man lånar ut ett kapital dels genom att ta betalt för 

låneadministrationen och risken, men också för att tjäna pengar utöver detta. Alltså en 

inkomst som inte är förenad med någon annan insats än ägandet i sig. Den förtjänsten är i 

mina ögon omoralisk och skadlig för ekonomin, eftersom den i det långa loppet innebär att 

allt mer pengar samlas hos dem som äger på bekostnad av dem som äger litet eller inget. 

Detta i sin tur innebär att klyftorna i samhället ökar och till slut kan inte marknadsekonomin 

längre upprätthållas, eftersom den "maktbalans" som behövs mellan köpare och säljare i en 

sådan ekonomi upphävs. Att räkna fram hur stor del av exempelvis en varas pris som beror av 

att en lång räcka av företag som deltagit i produktionen av varan inte bara tagit betalt för sitt 

arbete utan också genom sitt ägande är nog mycket svårt - kanske omöjligt. 

Ett annat sätt att närma sig den här problematiken är att inse att det som vi kallar ekonomi kan 

delas in i en real del som handlar om att producera verkliga varor och tjänster och en fiktiv del 

som ägnas åt handel med så kallade värdepapper i en uppsjö av varianter, dvs. 

finansmarknaden. Denna ägnar sig alltså endast åt att handla med symboler och bidrar i sig 

inte till att skapa nya varor och tjänster utan endast har funktionen att fördela makt och 
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inflytande genom värdepappershanteringen. Denna del av ekonomin är i princip skadlig och 

växer okontrollerat och har totalt överflyglat den reala ekonomin. Den pågående eurokrisen, 

finanskraschen från 2008 osv. handlar inte om kris i den reala ekonomin men i den finansiella. 

Det negativa är att när den fiktiva delen av ekonomin uppfattas som verkligare än den reala, 

så förmår man inte att rätt analysera den ekonomiska situationen. Därför ordineras 

problemtyngda länder som Grekland så kallade nödlån som de aldrig kan betala tillbaka och 

som är till hinders för deras framtida ekonomiska utveckling. Det riktiga hade varit att låta 

finansmarknadernas aktörer få bära den fulla risken för sin verksamhet som alla företag inom 

den reala ekonomin måste göra. Då hade systemet reglerat sig självt i stället för att som nu 

förmedla förlusterna till medborgarna i allmänhet. 

Detta var kanske inte något svar på era frågor men ni får gärna höra av er igen. 

Med hälsningar 

Kåre 

 

 


