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Purpose: The purpose of this thesis is to enhance the understanding of how stakeholders’ perceive 

and can affect the image and reputation of SMS financing companies and can influence potential 

customers when taking a loan. 

 

Method: Data is collected from articles and relevant literature. We have interviewed two 

authorities and one news agency. To get information from potential loan takers and their perception 

of SMS loans we sent a survey to find out how people perceive SMS loans and how they perceive 

information from stakeholders about the loans. 

 

Conclusion: The study shows that stakeholders have a significant influence on the image and 

reputation of the SMS financing companies image and reputation. An interaction and 

communication between the authorities enhances their ability to put pressure on SMS financing 
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companies. The findings also show that potential loan takers have a bad image of these companies 

and they think that the reputation of the companies is negative. Our conclusion is that to be able to 

affect the image and reputation of a company a collaboration or interaction between the 

stakeholders is the way to go. This enhances the ability to spread information to the public and 

because of this the image and reputation will be affected, to the good or the bad. 

 

Suggestions future research: A suggestion for further research might be to take the theories of 

stakeholder’s ability to change the image or the reputation and apply these results to other branches 

that are affected by stakeholders. This might be useful for example the clothing industry that is 

under constant supervision from stakeholders and the public.  

 

Essay submissions: This study is expected to be a tool for SMS financing companies to know how 

the general public and authority stakeholders perceive them. This can provide a tool for them to 

improve their relationship to potential SMS loan takers, which also can improve their image and 

reputation. This will tell them how they should work to eliminate the risk of destroying their image 

and reputation. 

 

Key words:  SMS-lenders, Brand, Brand Equity model, Image, Reputation  
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Sammanfattning 

Titel:  Externa intressenters uppfattning om SMS-kreditgivares image och 

rykte 

 

Kurspoäng:  15 HP 

 

Kursnivå:   C-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare:   Fredrik Akdogan & Christian Wandt 

 

Handledare:  Agneta Sundström 

 

Biträdande handledare:  Zahra Ahmadi 

 

Examinator:  Akmal Hyder 

 

Datum:   2013-06- 

 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur SMS-lån uppfattas av potentiella kunder och 

intresseorganisationer samt hur de ser på långivande företags image och rykte. Delsyftet är att 

förstå hur bilden av SMS-lån hos intresseorganisationer kan påverka potentiella låntagare i 

samband med lån. 

 

Metod: För att genomföra studien har vi samlat information från artiklar och litteratur. Vi har 

genomfört intervjuer med anställda på två myndigheter och en intervju med en nyhetsbyrå samt 

även samlat in data genom en enkätundersökning för att ta reda på hur potentiella låntagare 

uppfattar SMS-lån och hur de uppfattar information om lånen från intresseorganisationer. 

 

Slutsats: Studien har visat att intresseorganisationer har en stark inverkan på företagens image och 

rykte. Ett samarbete mellan dessa ökar deras förmåga att sprida information till potentiella SMS-

låntagare vilket gör att de kan anpassa långivningen att den blir mer informativ och trovärdighet. 
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Allmänheten har en mycket dålig bild av dessa företag och dessa skulle vad vi kan anta tjäna på att 

arbeta på ett sätt som bättre ligger i linje med vad dessa intresseorganisationer vill se. Vår slutsats 

är att ska intresseorganisationer kunna påverka SMS-företagen och deras image och rykte krävs att 

intresseorganisationer samarbetar med varandra för att sprida information om SMS-lån till 

potentiella kunder. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till forskning är att undersöka hur intresseorganisationer 

kan påverka image och rykte inom andra branscher som i dagsläget får anses ha diskutabla rykten. 

Ett exempel, där även KOV är inblandad i dagsläget när det gäller att ta ställning, är 

tobaksbranschen. Där spelar även regering och riksdag stor roll genom lagverket som kan påverka 

potentiella kunder på fler sätt. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie kan verka som underlag för företag att ta ställning till hur de 

upplevs utifrån deras image och rykte och att inse vilken inverkan intresseorganisationer har och 

behovet av att samverka med dem. Vidare har denna studie bidragit med kunskap för företagen om 

nya sätt att arbeta med organisationerna och visar vikten av att de anpassa sig till deras önskemål 

för att på det sättet förbättra sin image och sitt rykte. 

 

Nyckelord:   SMS-kreditgivare, Brand, Brand Equity modell, Image, Rykte         
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ett välkänt och accepterat varumärke är en av de mest värdefulla tillgångar ett företag kan ha 

(Porter & Claycomb, 1997) & Aaker 1991). Att bygga ett starkt varumärke kräver att kunna 

identifiera egenskaper som karaktäriserar företaget och de förmåner dessa kan innebära för 

konsumenterna, som även omfattar att skapa psykologiska och känslomässiga fördelar (Rajagopal, 

2006). 

  

Med ökad konkurrens har det kommit att bli allt viktigare för företag att ha en bra image och rykte 

som fångar kundernas intresse på ett positivt sätt. Enligt Aaker & Keller (1990) kan detta bidra till 

att kunderna ser företaget som attraktivt och på detta sätt ge dem viktiga konkurrensfördelar. Gray 

& Balmer (1998) menar att det kan sammanfattas som att image och rykte visar den mentala bild 

som allmänheten har av ett företag vilket gör att det är viktigt att den uppfattas som positiv. 

Dowling (2001) menar att företagets image utgörs av de samlade aktiviteter som företaget riktar 

externt genom publiceringar, marknadsföring och som visar verklighetsförankring, ärlighet och 

integritet. Allt detta verkar som en bild som sammantaget påverkar hur människor uppfattar 

företaget och ger det dess rykte. Vid konkurrens mellan företag är det viktigt att företagens image 

motsvarar de krav som kunderna ställer eftersom valen grundar sig på vilket rykte företaget har. 

Att vara trovärdig i relation till kundernas förväntningar är således en viktig hörnsten för att kunna 

bygga upp och behålla ett positivt rykte (Dolphin, 2004). 

 

Grönroos (2004) tar speciellt upp hur kunderna uppfattar kvaliteten hos en vara eller tjänst. Han 

menar att kundernas totalt upplevda kvalitet är skillnaden mellan förväntad kvalité och den 

upplevda kvaliteten. Den förväntade kvaliteten beror på, menar författaren, i vilken omfattning 

produktens kärnvärden sprids via marknadsföring och kundens eventuella tidigare erfarenheter. 

Grönroos (2004) anser att både den förväntade kvaliteten och den upplevda, till stor del beror på 

företagets image. Har företaget en bra image kan kunden bortse från vissa negativa ting som dålig 

service och se det som en ren tillfällighet. Är den en dålig kan det emellertid leda till att kunden får 

negativa förväntningar bekräftade. 
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Dollinger, (1997) tar upp negativa effekter som kan uppstå när företaget inte har ett bra rykte eller 

image. Det är att de orsakar problem för företaget när kunder ska välja vara eller tjänst och att 

risken för att företaget ska bli bortvalt är större. Dean, (2004) menar att kriser som företaget 

eventuellt drabbas av, ofta är ett resultat av dålig publicitet, som hotar företagets överlevnad. 

Hennes studie visar att ett ”dåligt” rykte av ett företag lättare fastnar i medvetandet hos potentiella 

kunder än vad ett ”bra” rykte gör. Hon menar att kunderna har lättare att lägga ett företagsnamn på 

minnet som är förknippad med någon dålig erfarenhet. 

 

Enligt Fombrun & van Riel (1997) är kännedom om ett företags rykte ett användbart verktyg för 

att kunna identifiera och säkerställa hur företag hanterar produktion av högkvalitativa tjänster. 

Författarna menar att effekten av kvalitetsökningar kan påverka uppfattningar om företagets rykte. 

De menar att företag som erbjuder dålig servicekvalitet och kunden inte upplever varan eller 

tjänsten som bra inverkar det negativt på kundens uppfattningar om företagets rykte. Arbetar inte 

företag med kvalitetsökningar kommer de, enligt Fombrun & van Riel (1997), att straffas av 

kunder, som kommer att förhindra ytterligare konsumtion och kan bidra till negativ information 

som sprids genom ”word of mouth”.  

 

En av utgångspunkterna i denna studie är deras modell hur ryktet kan beskrivas som en magnet 

Fombrun & Van Riel (2004). De redogör för en modell som indikerar att rykte fungerar som 

magneter. Ryktet påverkar bedömningar av media, journalister och finansanalytiker. De skriver att 

bevis visar att reportrar skriver oftare om högt ansedda företag och tenderar att täcka dem 

huvudsakligen mer än andra. Analytiker påverkas av ett företags etablerade rykte, oavsett om det 

ryktet är motiverat eller inte. 

 

Ett spår vi i uppsatsen går vidare med är den forskning som fokuserar på olika intressenters roll 

och betydelse för ett företags image och rykte. Speciellt fokuserar forskningen på hur olika 

organisationer kan inverka på hur företagets image och rykte kan uppfattas och deras roll att 

förstärka eller kunna påverka denna uppfattning. Deephouse (2000) menar att ur ett 

resursperspektiv kan ryktet anses vara en stark tillgång som leder till fördel i relation till 

konkurrenterna. Tidigare forskning styrker denna relation genom att ryktet har mätts genom 

undersökningar hos allmänheten. Deephouse menar att information som sprids via media är en 
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form av massinformation som kallas för mediarykte som i slutändan leder till det allmänna ryktet 

som företaget har. 

 

Förutom media finns andra intressenter på marknaden som kan påverka hur kunder uppfattar en 

produkt eller en tjänst, det vill säga olika intressegrupper eller organisationer som på grund av sin 

profession har möjlighet att påverka kunder vid konsumering. Dowling (1986) menar att 

användningen av image kan ses som ett speciellt koncept. För att hantera företagets image krävs 

en förståelse för hur konceptet ska förstås för att kunna mätas. Dowling menar att det gäller att 

hålla en god relation till intressenter som medier och regering för att bidra till att företagets image 

inte skall försämras. 

 

I denna studie utgår vi från författare som Brammer (2006) och McGillcuddy (2012) där 

intresseorganisationers betydelse på image och rykte för ett företag studeras. Mer specifikt vill vi 

undersöka hur de ser på SMS-låntagare som genom långivning till personer som inte klarar av 

betalningar och hur de ser på företagens image och rykte. Vad som fått låg uppmärksamhet är hur 

intresseorganisationer som konsumentverket, kronofogdemyndigheten förhåller sig till de företag 

som ger ut SMS-lån, hur de ser på kreditgivarnas sätt att marknadsföra tjänster och hur de kan 

påverka låntagare i samband med lån. 

 

1.3. Problemformulering och frågeställning 

I denna uppsats läggs fokusering på SMS-lån och hur det kan påverka långivande företags image 

och rykte. Antalet obetalda SMS-lån har ständigt ökat och under första halvåret 2012 kom det in 

24 377 ärenden till Kronofogden. Detta var en ökning med 70 procent jämfört med samma period 

året före (TT, 2012). SMS-lån, även kallat mikrolån, har funnits på den svenska marknaden sedan 

2006 då Mobillån i Sverige AB startades. Sedan dess har marknaden växt markant. Bara ett år 

senare, år 2007, uppskattades (KFM Rapport 2007:2) att antalet kreditgivare växt till ca 25. 

  

Hur ser idén med SMS-lån ut? Finansinspektionen skriver i sin rapport (2009:10) att SMS-lån är 

en låneform som kännetecknas av att beloppen är små, ofta mellan 1000 och 4000 kronor men där 

totalkostnaden är hög. Rapporten säger vidare att orsaken till de låga beloppen kan vara att de 
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summor som lånas har ett värde som understiger 10 % av det för året gällande prisbasbeloppet och 

att de därför undantas från krav på kreditprövning. 

 

SMS-lån innebär kort att låntagaren skickar ett SMS till kreditgivaren och ber om ett lån. Inom 

kort finns pengarna på låntagarens konto. Risken med förfarandet är att det inte sker någon kontroll 

om vederbörande har lån i något annat företag utan denne kan låna från flera långivare samtidigt, 

menar KFM i sin rapport 2007:2. 

 

Nydén (1995) har publicerat en skrift ”Hotet från IT” där han bland annat tar upp frågan hur 

svenska myndigheter tar ställning till att hantera de nya möjligheterna till kommunikation som 

medborgare i allmänhet har och specifikt med mer utsatta intressegrupper. Han ifrågasätter hur 

myndigheter tar till sig ny informationsteknik och hur den utnyttjas av olika grupper i samhället. 

Nydén (1995) menar att hur information hanteras har stort intresse för samhället och speciellt med 

tanke på hur myndigheter hanterar information och skapar beredskap att hantera en förändrad 

mediemiljö. Även om studien gjordes för tjugo år sedan är frågan ännu mer aktuell idag då allt fler 

personer hanterar olika media och utsätts för allt högre köptryck från olika organisationer i 

samhället.  

 

För företag som hanterar SMS-lån är det viktigt att de arbetar seriöst med långivningen och att de 

har en positiv image och rykte. För intresseorganisationer är det viktigt att de verkar för att förmedla 

information som kan bidra till att minska omfattningen av obetalda SMS-lån. Den påverkan och 

skydda grupper i samhället har på så sätt stor inverkan på omfattningen av lån. 

SMS-kreditgivare visar genom sin användning av marknadsföring en lättillgänglighet för snabba 

lån via SMS och som marknadsförs som lån utan ränta. Vad som dock inte nämns är de totala antal 

avgifter som kan tillkomma, såsom uppläggningsavgift, administrationsavgift, 

handläggningskostnad, lånekostnad och låneavgift (KFM rapport, 2011). Sverigekonsumenterna 

har med hjälp av konsumentverket (KOV) bland annat tagit väsentliga medel som granskats hur 

snabba krediter marknadsförs i Sverige i ett kritiskt perspektiv (Sverigekonsumenterna, 2009).  

 

Åkerlund hävdar i egenskap av kommunikatör på KFM (2012) i ett pressmeddelande att det krävs 

krafttag och samverkan för att minska utvecklingen och vikten av att sprida information om att 
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obetalda SMS-lån kan ge en mycket dålig start på vuxenlivet. Konsumentverket (2012) skriver i 

ett pressmeddelande att Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket att företagen lånar 

ut pengar till personer med svag ekonomi utan att veta om de kan betala tillbaka pengarna. Effekten 

blir att konsumenter hamnar i skuldfällor och får betalningsanmärkningar. Han menar vidare att 

om en person inte har möjlighet att betala tillbaka ska denne inte heller beviljas ett lån. 

 

Media och olika intresseorganisationer har således stark inverkan på kundernas uppfattning om 

kvalitet eftersom de genom att bevaka marknaden till stor del bidrar till att skapa ett rykte om 

produkten. McGillicuddy, (2012) menar att företagets rykte bottnar i frågor som har stor betydelse 

när det gäller att fånga åhörarnas intresse och att dessa frågor ofta har stor social betydelse. Media 

har en stor makt i och med att de kan offentliggöra beteenden som är negativ sett ur företagens 

perspektiv. Negativ media kan därför leda till en allvarlig kris hos företagen eftersom de visar 

exempel på hur företag väljer att hantera etiska frågor (Carter & Deephouse, 1999, Deephouse, 

2000 och Pollock & Rindova, 2003). Se figur 1 nedan som visar relationen mellan SMS-företag, 

intresseorganisationer och potentiella kunder. 

 

I detta examensarbete undersöker vi (se Figur 1) vilka uppfattningar intresseorganisationer har om 

SMS-kreditgivare och hur de kan påverka den allmänna uppfattningen om företagens image och 

rykte och hur centrala intresseorganisationer kan påverka potentiella låntagare i samband med lån. 
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Intresseorganisationer 

 

                         Önskvärd image             Önskvärd Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Faktisk Image                            Faktiskt upplevd kvalitet 

 

 

 

Figur 1: SMS-företag ger ut en bild, Intresseorganisationer påverkar gent emot potentiella 

låntagare. 

 

I arbetet utgår vi från Grönroos (2004) diskussion om gapet mellan önskvärd image och kvalitet 

samt faktisk image och upplevd kvalitet. Figur 1 visar hur SMS-företag arbetar för att skapa en 

önskvärd bild externt i relation till potentiella kunder. Den önskvärda imagen, menar vi, kan 

påverkas av intresseorganisationers agerande i relation till potentiella låntagare och kreditföretagen 

på både positivt eller negativt sätt. I vår studie representeras intresseorganisationer av 

Konsumentverket (KOV), Kronofogden (KFM) samt Media  som i arbetet representeras av TT. 

Potentiella låntagare är de som påverkas av hur SMS-långivarna marknadsför sig och dess image 

och som kan leda till lån utifrån uppfattningar om att få önskvärd kvalitet. Vid långivningen 

tillkommer kostnader som påverkar faktiskt upplevd kvalitet. I uppsatsen fokuserar vi på 

intresseorganisationernas roll att kunna informera potentiella låntagare och även påverka SMS-

långivares image och rykte vid långivning. 

 

      SMS-

FÖRETAG 

POTEN-

TIELLA 

LÅN-

TAGARE 

KOV 

KFM 

MEDIA 
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Vi utgår från Brammers (2006) studie som visar att intresseorganisationers har stark inverkan på 

företags rykte, och att det är en central del av deras sociala ansvar i samhället. Om företagen nämns 

i negativa sammanhang kan det innebära både förbättringar och försämringar för företagets rykte 

och inverkan på kunder beroende på om det som nämns ligger i linje med det som 

intresseorganisationerna vill se. Brammers (2006) men även McGillguddy (2012) diskuterar 

intresseorganisationers påverkan på image och rykte för företag. McGillcuddy (2012) menar att 

media har en betydande effekt på hur ryktet och imagen bildas. Brammer (2006) utgår från att det 

är viktigt att företagen arbetar utifrån intresseorganisationernas intressen så att de inte sprider 

negativ information om företaget. 

 

I uppsatsen uppmärksammas hur intresseorganisationer kan förebygga och påverka ryktet och 

imagen av långivande företag och hur de uppfattar att det kan påverka långivningen.  Studien utgår 

således från intresseorganisationernas uppfattningar om SMS-lån och hur de kan påverka 

potentiella låntagare genom information i samband med långivning. Frågeställningarna är följande: 

 

Hur uppfattar intresseorganisationer SMS-företagens image och rykte? 

Hur kan intresseorganisationer påverka kreditgivare och potentiella låntagare i samband med 

lån? 

Hur uppfattar potentiella låntagare SMS-företagens image och rykte? 

 

1.4. Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur SMS-lån uppfattas av potentiella kunder och 

intresseorganisationer samt hur de ser på långivande företags image och rykte. Delsyftet är att 

förstå hur bilden av SMS-lån hos intresseorganisationer kan påverka potentiella låntagare i 

samband med lån. 

 

1.5. Design av studien 

Studien har inletts med att belysa viktiga teorier som image, rykte och brand som vi valt att utgå 

från i arbetets gång. Därefter har vi valt att beskriva viktiga metoder som har använts. Vi har sedan 

valt att förklara vilken metod vi använt för att tolka och analysera den teori vi valt med kommande 

observationer. Observationerna har lagts fram i vårt empiriavsnitt som innehåller intervjuer med 
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en nyhetsbyrå, Konsumentverket och Kronofogden samt en enkätundersökning mot privatpersoner. 

Vi har tillämpat en induktiv ansats, vilket betyder att vi utför observationerna innan vi studerar 

teorier på djupet. Detta sätt att samla in observationer är också av en kvalitativ men också 

kvantitativ metod. Utifrån samspelet mellan dessa delar kommer studien gå vidare då vi utför en 

analysdel där vi kommer svara på vårt syfte och vår frågeställning med hjälp av den teori och empiri 

som hämtats in. 



17 
 

2. Teori/Referensram 

Den här delen kommer att redogöra för vilka teorier som kommer användas för att svara på 

studiens syfte och frågeställning. 

 

2.1. Brand 

Lagergren (2002) framhåller vikten av att alla anställda på ett företag behöver vara med i arbetet 

att bygga upp ett starkt varumärke och de därför behöver ha en god insikt i betydelsen av denna 

strävan. De menar att alla medarbetare ska sträva efter att ha samma mål, idé och förstå betydelsen 

av de nyckelord som representerar företagets varumärke.. 

 

Innan de flesta branscher hade upptäckt det positiva och viktiga med ett starkt varumärke, var det 

de snabbrörliga konsumentföretagen som ledde utvecklingen, och förstod vikten av ett bra 

varumärke (Falonius, 2010). Fördelen med starka varumärken har även uppmärksammats inom 

den offentliga sektorn och utvecklingen av vads om representerar deras värdegrund skiljer sig inte 

mycket från handelssektorn. Kommuner behöver till och med vara noggrannare med hur de bygger 

upp sitt varumärke än privata företag då de har en mer komplicerad och krävande kundkrets att ta 

hänsyn till.  

 

Boggs (2006 som hänvisar till Kapeferer, 1992) menar att en etablerad varumärkesstrategi är en 

grundläggande fråga för företag som opererar på marknaden idag att kunna hantera. Kapferer 

menar att branding betyder mer än att bara att sätta ett namn på en produkt/er. Han ser att “brands 

are a direct consequence of the strategy of market segmentation and product differentiation” det 

vill säga att varumärket är en direkt konsekvens av vald strategin för vilket segment de väljer och 

hur det väljer att differentiera sig i relation till andra. Företag använder ofta en kombination olika 

varumärkesattribut för att kunna möta potentiella kunders förväntningar. Flertalet företag och 

produktvarumärken tävlar aktivt om att få uppmärksamhet hos kunder på en global marknad 

 

2.2. Brand Equity 

Företags arbete med brand management har i allt större utsträckning ansetts vara en av det 

viktigaste som chefer och ägare tittar på av flera olika anledningar.Vidare, i en allt mer 

konkurrensutsatt och turbulent marknad, är arbete med Corporate brands sätt att skapa tillit, 



18 
 

stabilitet och differentiering (Kay, 2006) bland företagen på marknaden, både internt och externt. 

 

Aaker (2008) har tagit fram en modell som han kallar för “Brand Equity” Den baseras på fem olika 

kategorier som länkas till företagets varumärke och logotyp. Denna modell, menar författaren, kan 

användas företag som verktyg när företaget vill skapa förmåner och värden för kunderna. De fem 

kategorierna representeras av: Brand Awareness, Brand Loyalty, Perceived Quality, Brand 

Associations. 

 

2.2.1, Brand Awareness 

Begreppet ”brand awareness” handlar om att få konsumenterna att känna igen och komma ihåg 

varumärket och dess egenskaper. Arbetet handlar om att få konsumenter medvetna och nyfikna på 

företagets produkter och tjänster. Om företaget vill öka kännedomen om produkter hos 

konsumenterna behöver de göra sig synliga för att konsumenter ska se, höra och tänka mer på 

varumärket. Detta kan på så sätt leda till att företagets varumärke fastnar som ett minne hos 

konsumenterna (Keller, 2012). 

 

2.2.2. Brand Loyalty 

Efter att det första steget i modellen är genomfört behöver företaget gå vidare med att få 

konsumenterna att bli lojala mot dem vilket diskuteras i termer av att etablera ett ”Brand Loyalty”. 

Företag mäter lojaliteten till produktergenom att undersöka i vilken grad kunder återvänder eller ej 

genom köp. Kunderna har höga krav för om det ska stanna eller ej och utmaningen för företagen 

ligger just i att kunna behålla dem över tiden. Om produkten motsvarar kundernas förväntningar 

och krav ökar sannolikheten för företaget att konsumenterna kan komma att stanna kvar och 

fortsätta vara lojala mot dem (Keller, 2012). 

 

2.2.3. Perceived Quality 

Nästa del i modellen “perceived quality” tar upp i vilken grad företagets produktkvalitet uppfattas. 

Det är viktigt att företaget arbetar hårt för att konsumenterna förknippar företaget med 

produkter/tjänster av hög kvalitet. Med ökad efterfrågan på marknaden är det extra viktigt att 

anseendet och att kundernas tillfredställelse av uppnådd produktkvalitet uppfattas som hög. 

Kvalitet kan delas in i följande fyra kategorier: 
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Performance: Förmågan att kunna utveckla produkt/tjänster på olika nivåer till exempel låg, mellan 

eller hög kvalitet. 

Features: Hur en produkts yttre egenskaper, som logga namn och slogan kan komplettera och 

knytas till originalprodukten. 

Conformance quality: Hur bra en produkts specifikationer utvecklas för att stärka varumärket. 

Serviceability: Hur underhållet av produkten/tjänsten kan tillhandahållas (Keller, 2012).   

      

      

2.2.4. Brand Associations 

Om företaget ska etsa sig fast i konsumenternas medvetande som ett minne är ett krav att kunderna 

förknippar företaget med olika egenskaper. Det kan exempelvis handla om pris, kvalitet och 

service. Om företaget väljer att leverera hög kvalitet på produkter/tjänster är det högst sannolikt att 

konsumenterna kommer att förknippa företaget med hög kvalitet. Ett exempel är Mercedes-Benz 

kontra Skoda där Mercedes kan anses vara av högre kvalitet än Skoda och som uppfattas som olika 

av potentiella kunder. När konsumenterna har många alternativ att välja bland är det självklart 

viktigt att få företagets fördelar att uppmärksammas och att företaget lever upp till det som 

förväntas av dem (Keller, 2012). 

 

2.3. Image 

Företagets image är en viktig del av ett företags tillgångar då det är den som kunderna runt om 

oftast fastnar för och den bild andra har av företaget som gör att kunderna uppmärksammar dem. 

Lagergren (2002) har kunnat se att image är omvärldens subjektiva uppfattning om företaget. När 

väl kunden har fastnat för ett företags image ökar möjligheten att kunden väljer det företaget 

framför andra inom samma bransch. Ett företags image är ofta svår att förändra hos kunderna. Om 

en kund är missnöjd med ett företag går han eller hon sällan tillbaka till detta. Det innebär att en 

negativ image är svår att ändra till en positiv.  

 

Författare som Gioia & Thomas (1996) menar att den sammanlagda bild som består av olika 

tolkningar om företaget från verkligheten visar vilka interna och externa uppfattningar om 

organisatoriska och symboliska identiteter. Hur den bilden kommuniceras kan på sikt påverka 
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företagets rykte. 

 

2.4. Rykte 

Ett företags rykte är, enligt Firestein P (2006), den starkast bidragande orsaken till ett företags 

möjlighet att uppnå långsiktig utveckling. Aktiepriser kan alltid komma tillbaka till samma nivå 

igen och marknadsstrategier kan ändras, men när ett företags rykte avsevärt försämras är det oerhört 

svårt att reparera skadan. Riskhantering som bidrar till att skada ryktet är därför ett hot mot hela 

verksamheten. 

 

Enligt Fombrun & Shanley (1990) kan ett företags rykte användas för att mäta effektiviteten i 

organisationen, vilket är den främsta orsaken till att studier kring rykte är intressanta inom 

företagsekonomi. Det är ofta möjligt, enligt Fombrun & Van Riel (2004), att ett gott rykte förstärker 

grunden för ett företag att uppfattas kunna ha en stark produkt eller varumärke. Ett varumärke 

beskriver den uppsättning associationer som kunder har med företagets produkter. Ett svagt 

varumärke har låg medvetenhet och tilltalar kunderna lägre, medan ett starkt varumärke har hög 

medvetenhet och uppfattas vara funktionellt tilltalande. Rykte definieras som att involvera de 

bedömningar som många olika aktörer har om ett bolagets förmåga att uppfylla deras 

förväntningar. På detta sätt, menar Fombrun & Van Riel (2004), kan ett företag ha starka 

varumärken och hög medvetenhet hos kunderna men utan att det för den skull garanterar att det har 

ett bra rykte. Ett exempel är tillexempel BP som var aktuellt när en av deras oljeplattformar stod i 

brand i samband med oljeborrningar som orsakade stora skador på den närliggande miljön. 

 

2.4.1 Rykte som en magnet 

Fombrun & Van Riel (2004) har utvecklat en modell som beskriver hur ryktet fungerar som en 

magnet (figur 2) som drar till sig kunder. Ryktet påverkas av de bedömningar som görs av media, 

journalister och finansanalytiker. Författarna hänvisar till studier som visar att reportrar skriver 

oftare om högt ansedda företag och tenderar att täcka dem huvudsakligen mer än andra. Analytiker 

påverkas av ett företags etablerade rykte, oavsett om det ryktet är motiverat eller inte. 
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Figur 2: Ryktet som en magnet: De hjälper företag att attrahera resurser (Fombrun & Van Riel, 

2004) 

 

Rindova (2005) tar upp ryktets betydelse, hur det uppfattas och vad det innebär för ett företag att 

kunna positionera sig på marknaden. Hon menar att ryktet består av två dimensioner; allmänhetens 

uppfattning av ett företags förmåga att erbjuda tjänster och; vilken position företaget har i 

allmänhetens sinne. Rindova (2005) har i sin empiriska studieundersökt skillnaden mellan dessa 

dimensioner och resultatet visar att den position företaget har i sinnet hos allmänheten starkt bidrar 

till uppfattningar som leder till effekter för företaget. 

 

Greyser (2009) anser att ryktet kan komma i flera former, från olika källor och olika uppfattningar 

som finns hos allmänheten. De mest allvarliga situationerna är de som berör de distinktiva 

attributen företaget står för och som utgör essensen av företagets varumärke. Autencitet spelar en 

viktig roll i byggandandet, underhållandet och försvarandet av ryktet för företaget. Författarna av 

artikeln menar att hur ryktet kommuniceras och hur företag tar till sig vad allmänheten tycker, är 

av största vikt när ett företag ska reparera sitt rykte vilket är speciellt viktigt för ett företag i kris. 

Det viktigaste är dock att företagen jobbar för att bygga upp en reservoar för ryktet som sedan kan 

verka som en grund för hela företagets att stå på utåt. 
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2.5. Intresseorganisationers inverkan på image och rykte 

Brammer (2006) menar att intresseorganisationer har en mycket stor inverkan på imagen och det 

rykte ett företag har. Detta sker genom att de sprider information till allmänheten om företaget som 

allmänheten sedan uppfattar som sanningar. Om företag inte rättar sig efter vad 

intresseorganisationerna vill att de ska stå för finns det en stor risk att dessa sprider negativ 

information till allmänheten som sedan skaffa sig en negativ uppfattning om företaget. Även 

McGillcuddy (2012) tar upp denna risk och menar att media har en stor betydelse i sammanhanget 

och att övriga intresseorganisationer tillsammans media kan åstadkomma en stark påverkan på 

potentiella kunder. 

 

Grönroos (2004) har studerat hur allmänheten uppfattar kvaliteten hos en vara eller tjänst och 

menar att det kunderna uppfattar som den totalt upplevda kvaliteten är skillnaden mellan den 

kvalitet det förväntar sig och den faktiskt upplevda kvaliteten. Grönroos menar att den förväntade 

upplevda kvaliteten beror på i vilken omfattning produktens kärnvärden sprids genom bland annat 

marknadsföring och tidigare erfarenheter av produkten. Grönroos anser att den förväntade 

kvaliteten och den upplevda kvaliteten till stor del beror och inverkar på företagets image. Har 

företaget en bra image kan de bortse från vissa negativa ting som dålig service och liknande och se 

det som att det berodde på rena tillfälligheter. Har företaget en dålig image externt kan det leda till 

att kunden i stället får sina negativa förväntningar bekräftade. 
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3. Metod 

Den här delen kommer att redogöra för vilka metoder som kommer användas för att svara på 

studiens syfte och frågeställning.  

 

I metodavsnittet tas upp de teorimetoder vi valt att utgå från när vi valt ansats. Därefter diskuteras 

i kommande avsnitt varför vi valt att utgå från dem. Vi har valt att tillämpa en induktiv ansats där 

datainsamling görs genom intervjuer och enkäter som grund för primärdata. Vi har intervjuat 

intressenter till SMS-långivare som i detta fall representeras av Konsumentverket, Kronofogden 

och TT. Vidare har vi genomfört en enkätundersökning som omfattar 50 respondenter. Vi har även 

använt sekundärdata som tar upp uttalanden angående SMS-lån och som grundar sig på rapporter 

från Kronofogden samt artiklar kring SMS-lån från TT.  Vi har valt att kombinera en kvalitativ 

metod med en kvantitativ metod för att få ett bredare spektrum av primärdata och på så vis ge 

studien mera substans och trovärdighet. Inför våra intervjuer har vi speciellt studerat hur vi ska 

hantera intervjuteknik då ingen av oss har någon erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer. 

Detta anser vi är av stor vikt för att kunna ställa rätt typ av frågor och hur svaren på dessa sedan 

ska tolkas för att nå bättre förståelse för det fenomen som ska studeras. Metodavsnittet är uppbyggt 

så att vi först beskriver vilka metodteorier studien grundar sig på och därefter motiverat och 

diskuterar varför ansatsen valts. 

 

3.1. Teoretisk metod 

Epistemologi står för läran om kunskap (Åsberg, 2001) och tar upp kunskapens grund och giltighet. 

Läran säger att det finns kunskap som är individbundet men också frikopplat. Individbunden 

kunskap uppstår i kommunikation med andra medan frikopplad kunskap är sådan som finns där 

ute och som det gäller att finna och bli uppfångad. Denna kunskap kan brytas ned till att säga att 

det finns avgörande hållningar och en riktning är empirismen som menar att kunskapen bygger på 

iakttagelser genom sinnena. Med hjälp av erfarenheten vill empirikern bygga upp sin kunskap om 

verkligheten (Eriksson & Frängsmyr, 2005). Eriksson & Frängsmyr tar upp hur empirismen har 

fått starkt stöd av filosofen John Locke (1632-1704) som menade att när forskaren varseblir ett 

föremål, tar denne emot en mängd intryck eller sinnesförnimmelser, genom syn, hörsel, lukt, 

beröring etcetera. På detta sätt bygger forskaren upp kunskap, menar Locke, där denne inte själv 

kan skapa sinnenas intryck, utan kan endast ta emot dem. 
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Ett induktivt kunskapsideal har sin grund i att forskaren drar slutsatser utifrån sinnen och som kan 

ses som systematiserade erfarenheter (Thomassen, 2007). Eriksson & Frängsmyr (2005) menar att 

empiristernas arbetsmetod var induktionen vilket innebär att genom insamling av stor mängd 

erfarenhetsmaterial kunna komma fram till och dra slutsatserna utifrån detta. Ansatsen innebär att 

forskaren utgår från att samla ihop data för att sedan utifrån den kunna dra generella slutsatser. 

Detta görs utan koppling till teorin. Efter att forskaren utfört observationer kopplar denne det till 

utvalda teoridelar (Eriksson, 2011). Fördelen med att göra på detta sätt är att forskaren letar efter 

bevis som stärker dennes första uppfattning. 

 

Vi har valt att utgå från en epistemologisk ansats eftersom den kunskap vi velat finna har varit svår 

att få tillgång till utan kommunikation med andra individer som i detta fall består av intervjuer med 

intresseorganisationer. Varför vi valt att hänvisa till empirismen som är en nedbruten riktning från 

epistemologin, och varför läran bidragit till studien, är för att vi ser oss som empirikers i den 

bemärkelsen att vi genom erfarenheter funnit kunskap ute i verkligheten där vi kunnat 

kommunicera med intresseorganisationer genom intervjuer. Vår uppfattning är att erfarenheter får 

man utifrån kommunikation och hämtas upp med sina sinnen och det kunskapsidealet har legat 

parallellt med vad Eriksson & Frängsmyr (2005) tar upp. 

 

Varför vi valt att tillämpa kunskapsidealet induktion grundar sig på att vi upplever SMS-

lånemarknaden som relativt ny i den bemärkelsen att vi inte funnit tydliga vetenskapliga teorier 

som förhåller sig till SMS-lån, Kunskap om lånen kan inte hämtas in enbart via bakomliggande 

teorier utan behöver förankras i hur den uppfattas i verkligheten. Vi har därför valt att utgå från 

våra frågeställningar riktade till intresseorganisationer samt potentiella låntagare för att hämta in 

så mycket data från dem som möjligt för att sedan finna mönster för att kunna analyser den i relation 

till valda teorier.  

 

3.2. Empirisk-holistisk & Empirisk-atomistisk 

En forskare som inte vet på förhand vilka tänkbara slutsatser som studien kan leda till arbetar 

utifrån en kunskapsansats som är empirisk-holistisk (Åsberg, 2001). Denna ansats stämmer in hur 

vi har arbetat med att samla in data i denna uppsats. Genom denna ansats behöver vi som forskare 
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vara medvetna om att metoder för datainsamling och analys kan behöva ändras under studiens 

gång, vilket gör att det från början kan vara nödvändigt att ha stor följsamhet när det gäller 

insamling av data. Människors erfarenheter och tolkningar av dessa erfarenheter ligger till grund 

för en empirisk-holistisk kunskapsansats. Denna metod kallas även för en kvalitativ 

kunskapsansats. Under arbetets gång har vi lagt till data allteftersom vi sett mönster som har kunnat 

täckas av efterinsamlade teorier. Då har vi återkopplat till intervjuparten för eventuella tillägg av 

data. 

 

En forskare som studerar företeelser som är isolerade och avgränsade kan kopplas till en empirisk-

atomistisk kunskapsansats. Ju mer välavgränsad en fastställd forskningsplan är desto lättare blir 

arbetet att genomföra för forskaren om den är baserad på en empirisk-atomistisk kunskapsansats. 

Det handlar om att beskriva och förklara samband utifrån en utvecklad hypotes, där felkällor 

planeras bort redan i förväg. Statistiken används ofta för att samla in data och som grundar sig på 

att ha ett representativt urval från en population som kan bidrar till trovärdig information. Denna 

metod kallas även för en kvantitativ kunskapsansats. I vårt arbete har vi använt statistik för att 

beskriva hur potentiella låntagare upplever SMS-företags image beroende på ålder och behov. 

Innan vi tagit ut enkätundersökningarna har vi också planerat att inte ta med ett urval beträffande 

äldre åldersgrupper än 18-25 vilket vi kommer redogöra varför senare i studien. 

 

3.2.1. Kombinera Kvantitativ med Kvalitativ metod 

Malina (2011) skriver att om forskaren i sin studie använder både kvalitativ och kvantitativ metod, 

antingen använt var för sig eller samtidigt, kommer det att bidra till att få ett starkare resultat än 

om endast en av metoderna används. Generellt anses, enligt Malina, att en kombination av dessa 

metoder möjliggör att genomföra en undersökning som är mycket mer komplex och kan undersöka 

relationer mellan individer och omvärlden på flera och på djupare plan.  

 

I både kvantitativa och kvalitativa metoder kan svaren vara ospecifika och ämne för tolkning. 

Malina hänvisar till Salomon (1991) som i sin tur menar att det inte är frågan om kvantitativa mot 

kvalitativa metoder som diskussioner ska föras utan om de bidrar till en mer analytisk approach 

mot förståelse, eller en mer systematisk approach för förståelse. Malina menar och hänvisar till 

Firestone (1987) att kvantitativa studier söker övertala eller få läsaren att tro att resultaten är det 



26 
 

som allmänheten har som generell uppfattning. Kvalitativa studier å andra sidan, får läsaren att 

genom tydlig beskrivning och strategisk jämförelse mellan olika fall, att nå förståelse om den 

generalisering som skedde i den kvantitativa studien med data genom kvalitativ insamling. (Yin 

2004) 

 

Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod och har, i enlighet med diskussionen ovan, sökt att få 

öppna, djupgående, fokuserade och specifika svar från intresseorganisationerna. Vi har valt att 

träffa dessa och haft en öppen dialogdiskussion där vi sökt finna förståelse för hur de uppfattar 

SMS-företagens image och rykte samt hur de kan påverka potentiella låntagare vid långivning. Den 

approachen anser vi går hand i hand med Malinas (2011) förslag. En sådan öppen dialogdiskussion 

anser vi att vi inte kunnat få om vi valt att enbart tillämpa en kvantitativ enkätundersökning riktade 

till dem. Anledningen till att vi utfört en kvantitativ enkätundersökning är för att vi kunnat hämta 

in större mängd data på kortare tid genom användning av öppna enkätfrågor riktade mot potentiella 

kunder och därför har en kombination av dessa varit väsentliga i vårt fall. 

 

3.3. Intervjuteknik 

Dumay (2011) beskriver forskningsintervjun som den viktigaste kvalitativa metoden för att samla 

in kvalitativ data. Det är en metod som använts flitigt över årens i olika forskning och vid 

fältstudier. Även om det i vissa fall rör sig om en kvantitativ studie är en intervju ofta använd som 

en förstudie för att samla grundläggande och preliminär data innan forskarens huvudsakliga studie 

designas. Dumay hänvisar till den mängd litteratur som finns i ämnet och att detta medför stora 

fördelar för forskaren som stöd i arbetet med att genomföra intervjuer. Dumay menar dock att det 

finns en risk med kvalitativa intervjuer som forskaren behöver beakta. Det finns alltid en risk med 

att den som intervjuas inte talar sanning, medvetet eller på grund av brist på kunskap. 

 

Dumay anser att intervjuer är en användbar väg att gå för att samla in information om hur världen 

uppfattas av andra. Dock kan forskarens förståelse för fenomenet vara svår att greppa. Även om 

forskaren och respondenten talar samma språk kan ordvalen ha olika betydelse och speciellt om de 

har olika kulturella uppfattningar. En välplanerad intervju innebär å andra sidan att få en mycket 

bra källa för information som kan bidra till vidare förståelse. 
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Dumay (hänvisar till Denzin & Lincoln, 2000) tar upp att forskare som tillämpar kvantitativa 

studier ofta hävdar att kvalitativ data kan ses som subjektiv och därmed opålitlig och inte objektiv. 

För kvantitativa forskare uppfattas intervjuer inte vara något annat ett avslappnat vardagssamtal. 

Trots att vi anser att kvalitativ data ger värdefull information, har vi uppmärksammat att i 

jämförelse med vardagliga samtal som placerar deltagarna på samma plan, innebär 

forskningsintervjun en skillnad i övertag mot den som intervjuas där vi som forskare ofta har 

övertaget och ställer frågorna. Det som de kvantitativa forskarna framhäver som ytterligare en 

nackdel med intervjuer är att den som intervjuas kan uppleva sig som mer eller mindre frivillig att 

delta vid intervjun och att svaren för denne kan betraktas som naiva och självklara. 

 

Sammantaget medför detta att en intervju inte kan ses som något trivialt utan innebär att forskaren 

behöver lyssna aktivt och anteckna intensivt. Dessutom kräver en bra intervju noggrann planering 

och förberedelse. Innan intervjun är det viktigt att vi som forskare har skaffat oss grundläggande 

kunskap så att relevanta frågor för respondenten kan ställas. När det gäller upplägget av intervjun 

är det många beslut som behöver fattas innan den påbörjas (Doyle, 2004) det är fråga om vilken 

typ av intervju som ska genomföras och hur data ska analyseras. 

 

Även Opdenakker (2006) tar upp vilka risker som finns med kvalitativa intervjuer. Intervjuer direkt 

med respondenten är den dominerande tekniken vid kvalitativa undersökningar. Det senaste 20 

åren har dock telefonintervjuer tagit allt större plats och blivit mycket vanligare. Till följd av den 

expansiva utveckling inom tekniken för hur vi kommunicerar idag, Skype, chat och email, kan nya 

former av intervjuer ta form och användas vid kvalitativa undersökningar. Opdenakker (2006 

hänvisar till Kvale, 1983) menar att kvalitativa undersökningar syftar till att samla information och 

söka förklaringar till frågor genom att vända sig till respondenten. De kräver efterföljande tolkning 

av de förklaringar som respondenten ger. Att samla denna information kan ske på en mängd olika 

sätt, där face to face intervjuer är den vanligaste. Vid sidan om denna form, finns även möjligheten 

att intervjua via telefon. 

 

Intervjuer karaktäriseras av att de är synkroniserade vad gäller tid och plats. Till följd av denna 

synkroniserade kommunikation kan forskare, genom social intervjuform, dra nytta av sociala 

fenomen som visar sig genom kroppsspråk vilket kan ge oss som intervjuar mycket värdefull extra 
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information som kan läggas till det muntliga svaret och öka förståelsen än mer. Självklart är vikten 

av dessa sociala attribut beroende av vad intervjuaren vill veta av respondenten. Dessa sociala 

attribut blir dock mindre betydelsefulla om den som intervjuas inte har något att göra med subjektet. 

(Emans, 1986)  

 

I face to face intervjuer finns ingen signifikant tidsfördröjning mellan fråga och svar. Forskaren 

och respondenten kommunicerar direkt med varandra och kan reagera på kroppsspråk och andra 

reaktioner mer direkt. En fördel med det är att svaren kan bli mer spontana och utan större 

reflektion. Detta medför dock att intervjuaren behöver koncentrera sig i alla större utsträckning på 

vilka frågor som ställs och på svaren som ges. Detta gäller särskilt när forskaren väljer att använda 

en ostrukturerad eller semi strukturerad intervjuform (Wengraf, 2001) där öppna svarsalternativ är 

tillåtna. 

 

I uppsatsen har vi valt att hämta inspiration från den metoddiskussion som vi tagit upp ovan 

angående olika intervjutekniker. Vi anser att diskussionen har bidragit till vår studie eftersom vi 

valt att samla in data genom personliga möten och kunnat studera respondentens kroppsspråk. 

Personliga möten har gjort att vi i samband med intervjuerna har kunnat tolka om respondenterna 

har kunnat ses som trovärdiga i sina svar till oss. Vi har lagt stor vikt vid att under intervjun försöka 

tolka svaren genom att inte enbart lyssna på vad som sägs utan också hur det sägs. Våra personliga 

intervjuer har även hjälpt oss att diskutera mellan frågorna genom att vi fört en öppen dialog, vilket 

inte hade kunnat göras på samma sätt vid samtal via telefon eller mail. Vi har valt att försöka tolka 

kroppsspråket och det har bidragit hur intresseorganisationer reagerar på frågor som är ställda hur 

de upplever SMS-företags image och rykte. Vid intervjuerna har vi upplevt att olika uppfattningar 

kan förekomma och visa olika åsikter beroende på hur respondenten har för ställning till SMS-

företagens tjänster. 

 

3.4. Datainsamling 

Enligt Eriksson (2011) finns det två sätt att samla in information på. Det ena är genom primärdata 

och det andra sättet är genom sekundärdata. Primärdata innebär insamling av ny data (Dahmström, 

2011) och sekundärdata är den data vars information redan är insamlad och tolkad av andra. 

Skillnaden mellan dessa olika data är, enligt Dahmström (2011), att primärdata är något som 
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forskaren samlar in själv och är nära knutet till studiens syfte, medan sekundärdata är något som 

redan tidigare samlats in för att användas i ett annat syfte. Trots att forskaren väljer att utföra en 

studie med primärdata menar Dahmström (2011) att forskaren inte ska bortse från sekundärdata i 

form av tidigare information som redan finns tillgänglig.  

 

Det finns fördelar och nackdelar med att söka information genom primärdata. Fördelen är att 

datauppgifterna är oerhört nya, aktuella och kan ge den senaste upplysningen av det som avses att 

få svar på från undersökningens frågeställning och avgränsning (Dahmström, 2011). Nackdelen 

med primärdata i form av vissa intervjuer kan vara kostsamma, som exempelvis långa resor till 

intervjuplatsen (Eriksson, 2011). 

 

Genom användning av sekundärdata har vi bland annat samlat in information som berör den 

frågeställning som uppsatsen handlar om och som tillför information om SMS-låntagares image 

och rykte. Vi har även funnit sekundärdata genom att söka efter rapporter från Kronofogden samt 

artiklar kring SMS-lån från TT. Denna typ av data har främst samlats in för att kunna ge läsaren en 

inblick i ämnesområdet, låntagarnas image och rykte samt hur SMS-lånen uppfattas av potentiella 

låntagare.   

 

Genom primärdata har vi, som tidigare diskuterats, samlat in data i form av intervjuer med en 

nyhetsbyrå, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket men även genom 

enkätundersökningar mot potentiella låntagare.  
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3.5. Intervju 

3.5.1. Val av Intressenter 

Vi har utfört intervjuer med tre olika intressenter med en koppling till SMS-kreditgivare och dess 

potentiella låntagare. Intressenterna har varit nyhetsbyrån TT, Konsumentverket och Kronofogden. 

Totalt genomfördes fyra intervjuer då vi träffade två respondenter från Kronofogden, en respondent 

från nyhetsbyrån TT samt en respondent från Konsumentverket. 

  

Vi utgår från att intresseorganisationer har stor betydelse för SMS-långivande företagens rykte. 

Val av en nyhetsbyrå kändes väsentligt då vi velat se hur mycket publicitet som angått SMS-lån 

(TT, 2012) och främst hur de bevakat SMS-företag. Då Kronofogden vill att obetalda lån ska bli 

färre (Åkerlund, 2012) kändes valet av dem också användbart eftersom de menat att lån inte är bra 

för samhället och specifikt för svagare grupper har de en negativ effekt. Val av Konsumentverket 

anser vi har stor betydelse eftersom deras roll är att avråda potentiella långivare att ge ut lån. Rollen 

är således att avråda och värna om låntagarnas bästa och att kunna påverka finansiärerna att se över 

rutinerna (Konsumentverket, 2012). 

 

3.5.2 Tillvägagångssätt 

Vår intervju med nyhetsbyrån TT har utförts genom en elektronisk intervju via mail med en 

redaktionschef på byrån. Frågorna har varit utformade så att öppna svar efterfrågats.  

 

Vår intervju med Kronofogdemyndigheten har genomförts med samtal mellan en handläggare på 

Kronofogdens huvudkontor i Sundbyberg. Där fanns en enhet som arbetade specifikt med just 

SMS-lån och det har kunnat ge ökad förståelse för att besvara frågeställningarna i studien. 

 

Vi har även intervjuat Konsumentverket. Då huvudkontoret ligger i Karlstad har vi valt att kontakta 

en av vägledarna som hanterar skuldfrågor i Gävle. Dessa jobbar med bland annat SMS-lån. En av 

dessa är en handläggare som jobbar på skuldenheten på Gävle Kommun och fungerar som 

representant utåt för Konsumentverket. Vi har haft mailkontakt och har även genomfört intervjun 

genom ett personligt möte. 
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Baserat på våra forskningsfrågor har vi valt att sammanställa liknande delfrågor till varje intressent 

för att i analysen, ur en kvalitativ ansats, svarat på syftet i denna studie. Åsberg (2001) menar att 

informanterna som ska studeras väljs ofta ut medvetet med tanke på kännedom om det fenomen 

som ska studeras vilket vi följer här. Vi har utifrån detta valt vilka intressenter som ska ingå och 

anser att de vi valt är väl insatta i det område vi studerar och som även berör intressenterna. Detta 

har vi gjort för att finna djupare förståelse och för att ha kunnat jämföra varje intressents bild av 

SMS-kreditgivares image och rykte och hur de kunnat påverka dessa mot potentiella låntagare. 

Sammanlagt har vi tagit kontakt med intervjuparterna via mail, telefon men även genom personliga 

möten. 

 

3.5.3. Trattmodellen 

I arbetet har vi hämtat inspiration från Kylén (1994) som utgår från en trattmodell. Modellen delas 

in i sex olika steg som är tänkt att kunna tillämpas för att skapa en lugn och naturlig 

intervjusituation och säkerställa användbara svar. Intervjun börjar med att ställa öppna frågor, för 

att sedan söka fördjupning genom att ställa mer fokuserade frågor för att sedan avslutas med öppna 

frågor där sammanhanget summeras. Där av namnet trattmodellen. Stegen är följande: 

 

Steg 1 

Vid intervjun inledde vi med att presentera vilka vi var, diskuterat hur vi tänkt oss att intervjun ska 

gå till och hur den ska användas i examensarbetet. I vårt fall har vi presenterat oss som två studenter 

från Högskolan i Gävle som ska göra ett examensarbete inriktat mot företagsekonomi och 

marknadsföring. Vi har förklarat att vi vill förstå vilken uppfattning de har av SMS-lån samt hur 

de ser på långivande företags image och rykte. Vi har också berättat att vi vill förstå hur deras 

uppfattningar kan påverka potentiella låntagare i samband med långivning. Det första steget följer 

trattmodellens (Kylén, 1994) förslag att skapa förtroende genom att vi förklarat att sekretess kan 

appliceras om respondenten inte vill att dennes intervjusvar ska framgå i arbetet eller att denne vill 

vara anonym. I vårt fall var våra intervjuparter väldigt öppna med sin utgivna information och hade 

inga invändningar på om vi använde deras specifika intervjusvar eller om namngav dem i arbetet. 

Dock har vi valt att inte skriva ut deras namn.  

 

Steg 2 
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Steg två handlar om att börja ställa öppna frågor som kan leda till utsvävande och 

osammanhängande svar. Men här gäller det att lyssna och låta respondenten tala. En öppen fråga i 

vårt sammanhang var hur de sett historiskt på SMS-branschen, från när de kom till, till hur de ser 

på det idag. Steg två handlar om att visa sig intresserad i de öppna frågorna och det gäller att även 

ställa uppmuntrande följdfrågor för att få respondenten att fortsätta samtalet. 

 

Steg 3 

Steg tre handlar om att försöka tränga djupare i området genom att ställa detaljfrågor. Det kan vara 

detaljfrågor som intervjupersonen tänkt ut sedan tidigare, men det kan också vara detaljfrågor som 

dyker upp från det öppna samtalet. I vårt fall planerade vi en detaljfråga, en huvudfråga som vi 

ansåg behöva redan innan vi tog kontakt med respondenten. Men vi var medvetna om att fler 

detaljfrågor kan komma från det öppna samtalet vilket betydde att vi riskerade att komma in på 

frågor om relationen till SMS-kreditgivare i nuläget. De kanske samarbetar på något sätt eller 

arbetar helt åt olika håll. Dessa frågor kunde var användbara för oss, annars fortsatte vi med de 

tidigare inplanerade detaljfrågorna. 

 

Steg 4 

Fjärde steget tar plats mot slutet av intervjun där det gäller för intervjupersonen att kontrollera 

några av de uppgifter denne fått reda på. Vi valde ut de frågor som behöver mer exakta svar som 

vi såg som centrala för studien. I vårt fall behövde vi mer exakta svar på vår detaljfråga, men enligt 

trattmodellen ska intervjupersonen se upp för att inte utveckla intervjun till ett obehagligt förhör 

under detta steg. Vi har sett till att inte föreställa oss som att peka ut dem på något negativt sätt 

eftersom det är inte vad vi var ute efter. 

 

Steg 5 

För femte steget gäller det att intervjupersonen gör en snabb sammanfattning av anteckningarna 

och berättar syftet med intervjun återigen, men på ett djupare sätt. Vi har förklarat vårt syfte genom 

att berätta om vår huvudfråga för intervjun och att vi också kommer intervjua andra intressenter 

för att samla in information hur SMS-kreditgivares image och rykte kan uppfattas. Det gäller även 

att vara öppen för frågor om vad respondenten tycker verkar oklart vilket vi också tänkt på. 
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Steg 6 

Det sjätte steget och det sista handlar om att tacka för intervjun och berätta vad som kommer att 

hända efter intervjun. I vårt fall har vi förklarat att vi ska applicera svaren till utvalda teorimodeller 

som analytiskt blir användbara för att skönja ett mönster i insamlad data. Om respondenten var 

intresserad över att veta vilka modeller som avses har vi informerat dem att vi återkommer med 

vilka vi valt för att undvika eventuella oklarheter. 
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3.6. Enkäter 

För att fördjupa informationen har vi dessutom valt att samla information ur en kvantitativ ansats. 

Detta kombinerat med den kvalitativa informationen ser vi som nödvändig för att få en mer 

omfattande undersökning även hos ur kundernas perspektiv.  

 

3.6.1. Val av respondenter 

Eftersom det enligt en artikel i Dagens Nyheter (DN, 2006-11-23) framgår att åldersgruppen 18-

25 år är extra utsatt i obetalda fall, kommer vi att göra ett urval för att nå framförallt denna 

åldersgrupp i vårt insamlande av empiri. Vi kommer göra ett urval på 50 slumpmässiga personer 

mellan dessa åldrar. 

  

Inför vårt insamlande av information av kvantitativ information har vi tagit del av det Åsberg, 

(2001) anser är viktigt. Alltså att kvantitativa studier grundar sig att kontrollera, mäta, förklara och 

förutsäga resultat utifrån statistik insamling som vi kommer genomföra.  

 

3.6.2. Tillvägagångssätt 

Enligt Ejlertsson (2005) beskrivs fem distributionsformer och vi har valt en av dessa. Den vi valt 

är en gruppenkät. Han redogör att gruppenkäter kan distribueras samtidigt till personer som träffas 

i en lokal eller som kan sammankallas, exempel på det kan vara elever i en skolsal. En fördel med 

denna distributionsform är att vi har kontroll över vem som svarar och att dessa inte diskuterar fram 

ett svar tillsammans. Fördelen med detta är att enkäterna inte kräver inmatning av data, utan svaren 

blir istället sparade i ett dataregister. 

 

Vi kommer att välja utvalda platser där vi vill försöka nå rätt segmentet genom vår 

enkätundersökningsform som Ejlertsson (2005) redogör för. Genom en gruppenkät kommer vi nå 

studenter på skolan vilket kommer vara en av de utvalda platserna, likaså studentföreningar i 

Uppsala. Vi kommer montera upp ett bord och ha en dator till hands för att sköta undersökningen 

smidigare än att använda uttryckta pappersenkäter. Fördelen med detta är att enkäterna inte kräver 

inmatning av data i efterhand, utan svaren blir istället sparade i ett dataregister omgående.  

  

Eftersom vi inte har erfarenhet av att utforma enkätundersökningar, kommer vi att följa rådet 
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Ejlertsson (2005) nämner, att vi ska hålla oss till vissa gällande grundregler för att kunna genomföra 

undersökningen på ett kontrollerat sätt. För dessa skriver Ejlertsson vidare att det är viktigt att 

språket ska anpassas till den målgrupp som avser att nå. Eftersom vi har valt målgruppen 18-25 år, 

kommer vi att anpassa språket därefter och försöka forma enkäten på sådant sätt att språket inte är 

allt för avancerat. Vi kommer även klargöra för respondenterna att undersökningen förblir anonym. 

Detta vill vi lägga vikt på eftersom vi inte vill att respondenterna ska uppfatta frågorna stötande då 

det kan uppkomma känslosamma frågor, till exempel om denne tagit ett SMS-lån. Vi gör också 

detta för att försöka finna de som tagit ett SMS-lån vilket leder oss till få en inblick hur de blev 

bemötta av SMS-företaget. 

 

3.7. Metod för analys och tolkning 

För att kunna analysera insamlad data har vi stävat efter att få en djupare förståelse av det som 

studeras vilket följer ett hermeneutisk forskningsideal. Genom analysen har vi sökt få en allmän 

bild av hur intresseorganisationer och potentiella låntagare ser på SMS-lån samt analysera hur 

bilden kan påverka kreditgivarnas image och rykte. Vi vill också förstå hur bilden kan påverka 

potentiella låntagare i samband med lån genom att ställa den mot data som samlades in via enkät.  

 

Vi analyserar data genom att använda modellen Brand Equity där vi ställer kvalitativa och 

kvantitativa data mot varandra. “Brand awereness” ger svar på i vilken omfattning de olika SMS-

kreditgivarnas varumärke är igenkänt hos respondenterna. Vi har denna modell eftersom vi vill 

från enkätundersökningen se i vilken grad respondenterna uppmärksammat reklamannonser från 

SMS-kreditgivare och hur de uppfattas. Vi utgår från att Konsumentverket har tillgång till data i 

vilken utsträckning SMS-kreditgivare marknadsför sig genom att göra de potentiella kunderna 

medvetna om tjänsten det vill säga arbeta utifrån ”Brand awereness”. Det vill säga om de känner 

till SMS-kreditgivare och deras tjänster.  

 

När det kommer till “Brand loyalty” utgår vår analys av enkätundersökningen från att få svar på 

varför en potentiell låntagare eventuellt blir “lojal” till SMS-kreditgivare. Enkäten kan ge svar på 

om respondenterna vid något tillfälle valt att ta lån och huruvida de uppfattar att de är nöjda med 

tjänsten. Genom analys av “Brand quality” får vi en uppfattning om huruvida de uppfattar att 

erbjudandet stämmer med förväntningarna, eller inte stämmer överens med vad som sagts. Denna 



36 
 

teori speglar även Grönroos (2004) uttalande om förväntad och upplevd kvalité för tjänsten, vilket 

vi också tar med när vi analyserar våra svar givna från enkätundersökningens respondenter. När vi 

kommer till att analysera “Brand associations” kan data från enkätundersökningen ge oss svar på 

om respondenterna associerar företagen med någon specifik egenskap eller image. Genom analys 

av ”Brand associations” får vi information om hur Konsumentverket och Kronofogden förhåller 

sig till SMS-långivare vilket kan hjälpa oss att förstå information om potentiella kunders 

uppfattning om SMS-lånens kvalité, service och pris.  

 

Vi kommer att bland annat ställa frågor som handlar om respondenter skulle kunna tänka sig att ta 

ett SMS-lån givet att de svarat på vilken allmän bild de har av SMS-lån. Detta för att kunna förstå 

hur bedömningar görs från potentiella kunder om bolagets förmåga att uppfylla förväntningarna 

vilket Fombum & Van Riel (2004) menar. Med detta menar vi närmare att om en respondent anser 

sig ha en negativ allmän bild av SMS-lån tar vi inte för givet att denne bedömer snabblånen som 

ett dåligt val utan kan å andra sidan se tjänsten tillfredställande. 

 

Vi har även valt att utgå från modellen som indikerar att rykte fungerar som en magnet (Fombun 

& Van Riel, 2004), (figur 2, sid 21) för att förstå hur SMS-företags rykte kan påverkas av 

bedömningar som kommer från TT, Konsumentverket och Kronofogden. Vi förväntar oss att med 

denna modell kunna förstå att en del branscher eller företag är mer intressanta att skriva om från 

media-journalister och att analytiker påverkas av ett företags etablerade rykte. Vi vill även se hur 

samarbete mellan TT, Konsumentverket och Kronofogden kan generera påverkarfaktorer hur 

image och rykte uppfattas av potentiella kunder.  

 

Vi utgår även i analysen från Greysers (2009) uttalande att rättfärdigandet av kommunikation och 

allmänhetens tyckande är av största vikt när ett företag ska reparera sitt rykte eftersom vi dels vill 

se vad Kronofogden, Konsumentverket, TT och potentiella kunder har för allmän bild av företagets 

tjänst, det vill säga försäljning av SMS-lån, men främst försöka förstå hur kontakten via 

information förmedlas från SMS-företag till potentiella kunder och om Konsumentverket, 

Kronofogden och TT har något samarbete eller annan relation med SMS-företag. 
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3.7.1. Kodning av data 

Under studiens Analys kommer en tabell läggas fram. Denna kommer att utgå från svar och 

påståenden vi erhållit från våra intervjuer och enkäter. Tabellen är uppställd med rubriker som är 

viktiga för svar på våra frågeställningar. 
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4. Empiri 

Den här delen kommer att redogöra för vilka intervjuer samt enkätundersökningar som kommer 

användas för att svara på studiens syfte och frågeställning.  

 

4.1. Konsumentvägledare för Konsumentverket i Gästrikland  

I vår kvalitativa undersökning har vi kontaktat Konsumentverket och blev hänvisade till en 

konsumentvägledare för Gästrikland. Denne representant har valt att vara anonym. Hon arbetar 

som kommunens konsumentvägledare och arbetar aktivt och kontinuerligt med skuldsatta och 

hjälper dessa med skuldfrågor. Hon har bakgrund som ekonom och har arbetat som 

konsumentvägledare i cirka 25 år. I vår intervju kommer denne representant att refereras till som 

Representant. 

 

4.1.1 Allmän bild av SMS-lån 

Vi inledda med att fråga vilken bild Konsumentverket har samt hur allmänhetens bild kan ändras, 

Konsumentverket är en statlig myndighet. Representant (2013) menar att SMS-lån är en olycka 

och skakar samtidigt på huvudet för att förstärka hennes åsikt. Vidare är hon fundersam varför unga 

väljer att skuldsätta sig och tror att det har sin bakgrund i att dagens ungdom vill ha allt de som 

medelåldersbefolkningen har, till exempel hemelektronik, bilar och kläder. Samt att räntorna som 

används är av ockerkaraktär som försätter att sätta många i stora problem. I hennes arbete stöter 

hon ofta på individer som har stora problem med skulder som ofta har sin bakgrund i att denne tagit 

flera SMS-lån. Detta är en företeelse som hon märkt har ökat väsentligt. 

 

När vi kom in på hur Konsumentverket tänkte att allmänhetens bild av SMS-lån ska kunna 

påverkas, menar representant (2013) att de måste arbeta mer med att sprida information. I dagsläget 

besöker de högstadium, gymnasieskolor och ibland även högskolor. Där försöker de med hjälp 

pedagogiska exempel försöka förklara hur SMS-lån är uppbyggda och vad det egentligen innebär 

att ta ett lån. Hon har märkt av att många ungdomar inte ens vet vad ränta innebär och att lån ses 

som en enkel lösning när de ska köpa kläder eller försöka imponera på kompisar på krogen 

exempelvis. Som komplement till dessa förläsningar används även marknadsföring, där till 

exempel ett monterat plakat finns utanför hennes kontor på gatan med texten: ”Köp inte semestern 

på kredit!” 
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4.1.2 Anledningen bakom SMS-låntagning 

KOV representanten (2013) uppfattar att SMS-lånen har sin bakgrund i det allt mer kontantlösa 

samhället. Förr i tiden bedrevs handel på ett annorlunda sätt. I en handelssituation var pengar ett 

bytesmedel i en mer fysisk bemärkelse. Kunden betalade med kontanter och var då av med sina 

pengar. Nu för tiden genomförs transaktioner helt elektroniskt. Pengar byter ägare på några 

sekunder med hjälp av ett plastkort som kunden direkt får tillbaka i sin hand. Detta tror hon har 

medfört att respekten för pengar har minskat avsevärt. Den fysiska sedeln medför ett större värde 

än vad ett litet kort i plast gör menar hon vidare.  Bakgrunden till allt detta tror hon till stor del 

utgörs av samhällets krav på materiell tillgång. Dagens ungdom skall ha allt det som medelålders 

har när det gäller exempelvis resor, bilar och hemelektronik. Man ska vara rik, vacker och stark 

och detta uppnås då enligt många med hjälp av SMS-lån. 

 

4.1.3. Informationen från kreditgivarna 

Konsumentverkets representant har tagit ut information från ett SMS-företag med namnet 

”Kundfinans” som hon visade upp under intervjun. Lånar man 3000 måste man betala tillbaka 550 

extra det vill säga 3550. Skriver du fel på din ansökan tar de betalt om man ska ändra det. Om man 

ska ta ett lån, kommer man till en förmedlare som kräver en till faktura vilket betyder att du får två 

fakturor. Vidareförmedlarna fanns inte förut och det är nytt enligt representant (2013). De talar inte 

om hur mycket man ska betala om man inte hinner betala i tid. Representant (2013) menar att SMS-

företag har blivit fällda för att de inte håller sig till regler. Det har stått mycket om det här sa hon. 

Hon menar vidare att det som är bra är när kronofogden och konsumentverket samverkar. 

Sammanfattningsvis har SMS-företagen blivit bättre men fortfarande inte tillräckligt enligt henne. 

De skriver i dagsläget inte vad som händer om kunderna inte betalar i tid. 

 

4.1.4. Reglering av lånemarknaden 

Det kunde representanten inte svara på. Men det hon tycker är att man ska vara tydlig och följa 

regler. Satsa på skolan och ge dem arbete som krävs för att de förstå innebörden med problemet. 

Tydlig samhällsinformation är viktig att reglera. 
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4.1.5. Samarbete 

Konsumentverket i Gästrikland skickar ut pressmeddelande och förväntar att media ska nappa på 

det. I en del fall kontaktar representant journalister personligen som kanske nappar på information 

hon vill sprida ut. Det finns en grupp som åker dit på SMS-lån och det är pensionärer, eftersom de 

inte får lika mycket pengar som tidigare generationer. I den lokala seniorradion pratar 

representanten om ekonomi och försäkringar o.s.v. Kronofogden har bra statistik om det här 

menade hon. 
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4.2. Handläggare på KFM:s huvudkontor 

I vår studie har vi även valt att kontakta kronofogdemyndigheten och fick träffa två representanter 

vid två olika tillfällen. Båda har valt att vara anonyma i denna studie och vi refererar till dem som 

representant 1 och 2. De arbetar som kommunikatörer på Kronofogdemyndigheten och arbetar idag 

tillsammans i ett projekt som har som mål att bidra till en minskning av antalet obetalda SMS-lån. 

Representant 1 har en utbildning som statsvetare i grunden och har tidigare även arbetat som 

kronofogdeinspektör. På grund av att båda arbetar som kommunikatörer på samma kontor har vi 

därför valt att sammanställa båda intervjuerna till en löpnande text. 

 

4.2.1. Allmän bild av SMS-lån 

Vi inledde med att fråga hur deras bild av SMS-lån var och hur allmänhetens bild kan ändras. De 

har valt att kalla det för “snabblån” istället för SMS-lån i och med att det finns många nya sätt att 

ansöka på, dock är SMS den vanligaste formen fortfarande. Bilden är i dagsläget att de via den 

senaste statistiken kunnat konstatera att 2012 innebar en stor ökning av antalet skuldsatta efter att 

en minskning visats 2011. Båda menar att vi återigen är i ett läge där skuldsatta ökar (Representant 

1 och 2, 2013). Kronofogden har nyligen inlett ett nytt projekt som innebär en större samverkan 

med kreditgivarna med syftet att öppna en dialog och på sätt försöka komma fram till en lösning 

på problemet. Bilden då i korta drag kan sammanfattas med att SMS-lån är en låneform som sätter 

många individer i problem med exempelvis betalningsanmärkningar och liknande. De struntar 

egentligen i hur många som tar SMS-lån utan vill se en minskning av antalet skuldsatta hos dem. 

Vill individen ta SMS-lån kan de inte göra mycket åt saken men det gäller att få dem att kunna 

göra rätt för sig innan de hamnar hos dem.  

 

Representant 1 (2013) menar att de inom det nya projektet först vill uppnå en ökad dialog och 

samverkan med SMS-företagen för att få en ökad förståelse för hur branschen är uppbyggd. Detta 

innebär i sin tur att de kan nå ut med utökad information genom media. Denne hävdar dock att det 

inte har något med fenomenet SMS-lån som sådant utan vill enbart minska “kunderna” alltså antalet 

skuldsatta hos dem. Representant 2 (2013) som jobbar på samma projekt hävdar samma sak. 

 

Vi fortsatte och frågade dem om hur allmänhetens bild kunde förändras. Båda parter blev lite 

fundersamma och visste inte riktigt vad de skulle svara. Syftet med statistik, som de haft sedan 
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2006, är att visa vilka som tar SMS-lån men den går inte in på varför de tas. Framöver har de som 

avsikt att utöka denna statistik så att den även tar upp bakomliggande anledningar för att få en ökad 

förståelse och kunna utöka samverkan med kreditgivarna för att nå en gemensam lösning på 

problemet. På senare tid har de, efter att projektet inletts, arbetat mer aktivt för nå ut med 

information om vad obetalda SMS-lån innebär. Men som de även tidigare framhållit vidhöll de 

ännu en gång att enda avsikten är att minska skuldsättningen och inget annat. De kan inte gå ut och 

kalla SMS-kreditgivarna för dåliga. De hänvisar då till Konsumentverket och menade att det är de 

som har hand om varningar och utövar tillsynen. 

 

4.2.2. Anledningen bakom SMS-låntagning 

Representant 1 (2013) menar att det finns många anledningar med dem. Han har kommit fram till 

SMS-kreditgivare och andra som erbjuder snabblån ofta riktar sig mot en grupp som redan har det 

tufft och redan är utsatt. Det kan röra sig om de som redan har en betalningsanmärkning och av 

den anledningen redan är uteslutna på den vanliga lånemarknaden men banker och vidare. Detta är 

en extra känslig grupp som använder SMS-lån för att täcka nödvändiga utgifter som räkningar och 

andra oförutsedda utgifter. SMS-företag ser inte betalningsanmärkningar som hinder utan tittar 

istället på den bedömda framtida betalningsförmågan hos individen och kan då erbjuda lån till 

mycket höga räntor säger representant 2 (2013). 

 

 4.2.3. Arbetet med att minska skulder 

Representant 2 (2013) menar att hela syftet med projektet är att minska antalet skulder på grund av 

SMS-lån. Antalet beviljade SMS-lån är siffror som de inte har tillgång till då det är 

företagshemligheter. Men genom samverkan med kreditgivarna hoppas de ändå minska antalet lån. 

Det som krävs då är att företagen går med på det vilket inte är troligt då de vill tjäna pengar på sin 

verksamhet. Men vad representant (2013) dock vill se är en mer grundlig kreditprövning och ett 

öppnare register att tidigare skuld hos andra företag blir synligt för kreditgivarna. 

 

4.2.4. Informationen från kreditgivarna 

Representant 1 (2013) påstår att många människor idag är medvetna om hur lånemarknaden 

fungerar. Han är osäker på att även om informationen hade varit klockren är inte det säkert att lånen 

skulle minska för det. Representant 2 (2013) vidhåller dock att informationen alltid kan bli bättre 
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och det genom projektet avser att få SMS-kreditgivarna att öka sin information på hemsidorna och 

liknande.  

 

4.2.5. Informationen från Kronofogdemyndigheten 

Representant 1 från KFM (2013) hävdar att den statistik de underhållit sedan 2006 har inneburit 

att de kunnat få en oerhört stor spridning av informationen genom digitala artiklar, vanliga artiklar 

och egna forum på hemsidan. Det har på senare tid kommit ut med ett antal pressmeddelanden som 

kommunikatörerna inom KFM släppt med jämna mellanrum. Nu senast i veckan, 29/4-13 deltog 

de i en chat på DN.se där läsare fick komma med frågor som de fick besvara. Representant 1 inom 

KFM (2013) menar att det viktigaste inte är att de syns och att folk inte hamnar hos dem utan att 

individer själva få ta till sig kunskapen om vad det innebär. Respondenten hävdar dock att de 

välkomnar all publicitet som andra gör åt dem och som påverkar detta syfte. 

 

4.2.6. Reglering av lånemarknaden 

Representant 1 (2013) är för idén att reglera lånemarknaden men tror att förändringen kan bli svår 

att genomföra rent praktiskt. Det är en starkt reglerad marknad idag att bedriva verksamhet via 

data. Datalagarna är omfattade och att samköra ett register mellan företagen kan bli mycket svårt. 

Representant 2 (2013) säger även att om en kund beviljas ett lån innebär det en förlust för denna 

kund, men företagen släpper inte kunderna utan personens lån bara växer och växer med räntor och 

andra avgifter och efter cirka 6 år tar bolagen kontakt igen och trycker på kunden att denne ska 

betala. 

 

4.2.7. Samarbete 

Kronofogden har sedan 2006 haft en mycket öppen dialog och samarbete med TT. Respondenterna 

anser att TT är en välrenommerad nyhetsbyrå med mycket hög trovärdighet. Om TT går ut med 

något är de oftast först och flera andra medier brukar haka på.  
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4.3. Redaktionschef på TT 

För intervjun med en nyhetsbyrå valde vi att kontakta TT. TT tillhandahåller artiklar, notiser och 

liknande och för det mesta publiceras det som ingår i TT:s online-tjänst och som TT:s kunder väljer 

att direktpublicera på sajterna (Redaktionschef, 2013). 

 

Vi har intervjuat redaktionschefen och de frågor vi ställt har varit öppna och utförts genom en 

elektronisk intervju i form av mail. 

 

4.3.1. Bevakning, granskning och tillhandahållning 

Vi inledde vår intervju genom att ställa en kort öppen fråga hur TT arbetar och i den mån hur de 

bevakar, granskar och tillhandahåller information i olika steg. Redaktionschefen (2013) berättade 

att TT går igenom tre olika faser när de samlar in information. Den första fasen handlar om att 

företaget får veta att något särskilt inträffar, det vill säga att någonting ska hända. Redaktionschefen 

(2013) menar att någon på redaktionen kläcker en bra idé som de vill pröva, när någon annan 

nyhetsredaktion publicerar en bra nyhet. 

 

Fas ett löper sedan över till den andra fasen då de samlas på redaktionen för att ställa frågor som 

känns viktiga att ställa om vad som inträffat eller kring idén de vill undersöka. De går sedan igenom 

den andra redaktionens nyhet och ser om det finns något mer som borde undersökas. 

 

Processen fortsätter sedan till fas tre där de bedömer och bestämmer att skriva en så bra och 

informativ nyhetstext som möjligt om vad som hänt. Detta efter att de undersökt klart viktiga 

uppgifter som ställt kring frågor anslutning till händelsen/nyheten. 

 

4.3.2. Mer intressanta branscher och företag 

Vi ställde frågan om en nyhetsbyrå som TT upplever att det finns branscher eller företag som är 

mer intressanta att bevaka och granska än andra för att få en bild hur de går till väga och om de av 

förmodan lyfter fram att berätta någon sådan. redaktionschefen (2013) medger att det absolut finns 

branscher som ä mer intressanta, till exempel de som påverkar människors vardagsliv mer än andra 

är onekligen intressanta nyheter. Han säger också att exempelvis stora välkända företag brukar vara 

intressanta mer än de okända som han uttrycker sig. Han fortsätter med att berätta att vissa sektorer, 
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banker, tillverkningsindustri, offentlig verksamhet som berör fler påverkar dem mer och blir därför 

mer intressanta att skriva om. 

 

Dock menar att det även finns mindre branscher och företag som emellanåt kan vara intressanta att 

skriva om. Han menar att det förstås beror på vad det handlar om. 

 

Vi frågade vidare hur de går tillväga när de vill finna sådana branscher eller företag. 

Redaktionschefen (2013) berättade att när de gäller de större branscher och företag är det ganska 

givet på förhand vilka de har störst fokus på. Detta var vad han endast svarade hur de gick tillväga 

när de ville finna de större, men för de mindre menar redaktionschefen (2013) att det ligger på varje 

vaken nyhetsredaktion att på olika sätt arbeta på olika sätt som att till exempel ta kontakt med 

företag och branschorganisationer, följa smalare branschmedier för att försöka hitta sådant som är 

intressant att skriva om. 

 

Vi fortsatte intervjun med att ställa frågan ännu djupare genom att fråga om de bevakar branscher 

eller företag som de anser kan skada kunder. Redaktionschefen (2013) svarar med att säga att de 

försöker bevaka sådant som är intressant för användarna, nyhetsföretagen och läsarna. Han 

fortsätter med att medge att sådant som är omdiskuterat, ifrågasatt och kanske i vissa fall skadligt 

blir naturligtvis intressant för dem att bevaka och granska. 

 

4.3.3. SMS-företag mer intressanta 

Intervjun fortsatte ännu djupare och smalnade av till att rikta frågor om hur respondenten inom TT 

anser att SMS-företag varit att bevaka sen lånetjänsten kom ut på marknaden. Han menade att 

utvecklingen varit spännande att följa då lånemetoden från början väckt mycket uppmärksamhet. 

Han fortsätter med att säga att lånemetoden skiljde sig mycket från de etablerade bankernas och 

låneinstitutens sätt att bevilja krediter. 

 

Vi fortsatte med att fråga om han tror det skett en förändring till idag, det vill säga om de är mer 

eller mindre intressanta och i så fall varför. Redaktionschefen (2013) svarade att branschen SMS-

lån inte är lika mycket i fokus som för några år sedan då myndigheternas kontroll av den sortens 

låneverksamhet nu är betydligt strängare. 
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När vi frågade redaktionschefen (2013) vilket förtroende han tror SMS-låneföretagen har på 

marknaden idag svarade han att han inte hade någon direkt uppfattning i frågan. Vi tog frågan 

vidare med att fråga hur han tror att SMS-företag påverkas av den publicitet som externa 

organisationer gör om dem och tjänsterna och även under denna fråga svarade denne (2013) med 

att han inte hade någon uppfattning om det. 

 

Vi frågade även i vilken utsträckning TT tror, eller vet, om SMS-företag söker publicitet själva i 

tidningar om tjänsterna. Redaktionschefen (2013) menade att det är svårt att uppskatta 

omfattningen av deras information men som de flesta andra affärsdrivande företag vill de förstås, 

enligt honom, komma ut med information om sin verksamhet för att det gagnar dem själva. 

 

4.3.4. Kontakt med Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket 

Vi avslutade intervjun med att ställa frågor som rör om det fanns något samarbete eller annan 

kontakt mellan TT och Kronofogdemyndigheten eller Konsumentverket och det visade sig vara 

korrekt. Redaktionschefen (2013) menade att i faser då verksamheter i allmänhet ifrågasätts eller 

diskuteras är båda dessa myndigheter självklart intressanta för medier att använda då de kan uttala 

sig om konsumenträtt (KSV) och till exempel hur många vissa företags eller branschers verksamhet 

blir till fall hos kronofogden.  
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4.4. 50 Enkätrespondenter 

Av de 50 respondenter som svarade på enkäten var 27 män och 23 kvinnor. Det var blandade åldrar 

mellan 18 – 25 år men majoriteten låg på 22 år vilket representerade 28 % av populationen. 

  

Diagram 1: Åldrar hos respondenterna. 

 

4.4.1 Image/Rykte - viktigt? 

I enkäten tog vi upp frågan hur betydelsefull respondenterna anser att ett företags image och rykte 

är när en person konsumerar en vara eller tjänst. Frågan ställdes utan koppling till SMS-lån, 

eftersom vi ville få svar på hur betydelsefulla dessa begrepp ansågs vara generellt. Det visade sig 

att hela 44 (88 %) personer svarade ”JA” på frågan och resterande 6 (12 %) svarade ”NEJ”. 

 

Diagram 2: Image/Rykte – Betydelsefullt vid konsumering? 
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En del respondenter som svarade ”JA” på frågan menade att det ”hänger” på image och rykte när 

de handlar både varor och tjänster och att ett företags rykte är som ett kvitto på kunders erfarenheter 

om företaget. En del resonerade att det var en självklarhet att image och rykte är betydelsefullt. De 

företag som är igenkänningsbara och vet vad de står för väljer en del respondenter. De menar att 

en person kan jämföra företag som är bra då de är pålitliga medan andra inte är det menar även en 

del. 

 

En respondent menade dock att om det finns ett företag som är okänt för denne, genomför 

respondenten gärna undersökningar i första hand om företaget. En annan menade att ett starkt 

varumärke och pris är viktigt och därför spelar image och rykte roll. Av de 6 som svarade ”NEJ” 

på frågan fick vi endast ett svar på varför image och rykte inte var betydelsefullt, men något djupare 

resonemang fick vi tyvärr inte på denna fråga. Personen svarade endast att image och rykte inte 

utgjorde någon stor betydelse, men en liten betydelse dock. 

 

4.4.2. Allmän bild av SMS-lån 

I undersökningen gick vi vidare med frågan om vad respondenten hade för allmän bild av SMS-

lån. Svaren visade tydligt på att de flesta hade en negativ allmän bild av SMS-lån. Faktum är att 34 

(68 %) personer svarade att de hade en ”Mycket negativ” bild och 15 (30 %) svarade att de hade 

en ”Negativ” bild av SMS-lån. Endast 1 (2 %) av respondenterna svarade ”Positiv”. 

 

Diagram 3: Allmän bild av SMS-lån 

 

Av de 49 negativa svaren resonerade 30 (60 %) respondenter att bilden av SMS-lån är de skyhöga, 
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att SMS-företagen tar ut alldeles för höga räntor som gör att vi som konsumenter blir lurade. Två 

andra resonerade på liknande sätt då SMS-lån är ett oerhört dyrt alternativ för ”desperata” folk att 

få tag på pengar. En respondent uppfattar SMS-företagen som otydliga vad gäller villkoren 

beskrivna i låneavtal. De flesta respondenter som hade en negativ bild av SMS-lånen menade att 

lånen är oerhört lättillgängliga och att de uppfattar att SMS-företagen ger dålig kreditupplysning 

riktat mot kunderna. De flesta menade att eftersom lånen är lättillgängliga, drabbar detta ungdomar 

som är naiva när det gäller risker med lån. Många av respondenterna menade att tar en person ett 

lån kan det lätt hända att de ta ett till för att betala tillbaka det föregående lånet, vilket får igång en 

ond spiral ekonomiskt. 

 

En respondent svarade att denne hade en allmän positiv bild av SMS-lån. Denne resonerade att 

tjänsten i sig är oerhört användbar då det finns möjlighet att få tag på lånade pengar omgående. 

Men respondenten fortsatte att säga att det är dåligt att dessa har dåliga villkor och profiterar på att 

ge bristande information till konsumenterna. 

 

4.4.3. Tagit ett SMS-lån 

I undersökningen ville vi försöka finna potentiella låntagare vilket gjorde att vi inledde 

huvudfrågan om respondenten tagit ett SMS-lån, därefter frågade vi om denne skulle kunna tänka 

sig att ta ett SMS-lån och slutligen om denne känner någon som tagit ett SMS-lån. 

 

De visade sig att av de 50 respondenter som svarade på frågan om de tagit ett SMS-lån var det 

endast 1 (2 %) av dem som svarade ”JA”. Respondenten var en man på 25 årsåldern. Han hade en 

negativ allmän bild av SMS-lån och menade att om en person inte är påläst kan effekten bli att 

personen inte uppfattar ökningen av de höga och ibland missvisande räntorna. Annledningen till 

att han tog ett SMS-lån var att han hade ont om pengar och hade precis fått ett nytt jobb. Han ville 

inte låna pengar av bekanta och visste att han skulle betala tillbaka efter att första lönen hade 

kommit. 

 

Till de respondenter som svarade ”JA” på om de tagit ett SMS-lån tillkom en ledande fråga där vi 

ville ha svar på hur respondenten uppfattade informationen som denne fick om tjänsten. Den 25-

åriga mannen som svarade ”JA” uppfattade informationen som positiv och menade att företaget 
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han till slut valde var trots allt ganska tydliga med villkoren. 

 

Som svar på frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att ta ett SMS-lån kunde vi se att 41 

(82 %) svarade ”NEJ” medan resterande 9 (18 %) svarade ”kanske”. Ingen svarade ”JA” men inte 

heller ”Vet ej” som var de andra två svarsalternativen i frågan. 

 

De flesta som svarade ”NEJ” på frågan menade återigen att det är för högra räntor och osäkra 

villkor. Många av de respondenter som svarade ”NEJ” menade också att de skulle hitta andra 

utvägar om de var i behov av lånade pengar, såsom att låna av någon behörig i familjen, hos vänner 

eller hos banker med bättre lånevillkor. En respondent menade att denne inte litar på branschen. 

En annan respondent svarade att denne uppfattar att det i princip enbart är dåligt då det är dyrt och 

att personen blir skuldsatt. Ytterligare en annan menade att det känns som att personen kommer bli 

lurad och är anledningen till att denne inte skulle ta ett SMS-lån. 

 

Av de 9 som svarade ”kanske” menade de flesta att de skulle kunna tänka sig ta ett SMS-lån om 

det verkligen var en akutsituation eller sista utväg om de var i behov av pengar. En del respondenter 

menade att de skulle göra det om de absolut var säkra på återbetalningsförmågan. En respondent 

skulle kanske kunna tänka sig ta ett SMS-lån om denne kunde betalade tillbaka det omgående. En 

annan respondent menade att denne kanske skulle ta ett eftersom det är snabbt och smidigt att få 

tag på pengar, men det är dyrt i längden. 

 

Som svar på frågan om respondenterna känner någon som tagit SMS-lån kunde vi se att 43 (86 %) 

svarade ”NEJ” och 7 (14%) svarade ”JA”. 

 

En av de respondenter som svarade ”JA” på frågan menade att personen denne kände tog ett SMS-

lån av den enkla anledningen att denne var i behov av pengar. Två respondenter svarade på liknande 

sett då de kände en person som tagit ett SMS-lån och resultatet blev att denne hamnade i en 

skuldfälla på grund av svag återbetalningsförmåga vilket i sin tur ledde till en ekonomisk negativ 

spiral. En respondent kände en person som hade ett spelmissbruk och tänkte därför inte på 

konsekvenserna av att ta ett SMS-lån. En annan respondent kände en kompis som ville köpa en 

trendig jacka och tog därför ett SMS-lån för att finansiera denna. 
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4.4.4. Information från SMS-företagen och tjänsten 

I undersökningen ville vi också veta om respondenterna uppmärksammat någon information 

angående SMS-lån från de säljande företagen. Vi frågade därför om de uppmärksammat SMS-

företags marknadsföring och det visade sig att 38 (76 %) respondenter svarade ”JA” på frågan och 

resterande 12 (24 %) svarade ”NEJ”. 

 

Diagram 4: Uppmärksammat SMS-företags marknadsföring? 

 

De flesta respondenterna som svarade ”JA” på frågan svarade också på liknande sätt när det gällde 

frågan från vilken källa de uppmärksammat SMS-företagens erbjudande om tjänsten. Många 

svarade att de sett erbjudanden i Media, form av TV reklam, radio, internetkampanjer och i diverse 

tidningar. En av respondenten svarade att denne läst om erbjudanden om SMS-lån i Uppsala Nya 

Tidning. Två respondenter menade på liknande sett att dessa uppmärksammat SMS-företagens 

erbjudanden, men speciellt för några år sedan, och redan då var de negativt inställda på tjänsten. 

Ett flertal respondenter har uppmärksammat så kallade ”jinglar” där melodin från reklamerna lagts 

på minnet. 

 

Av de 12 respondenter som svarade ”NEJ” på frågan menade exempelvis en av dem att erbjudanden 

finns runt omkring men att denne undvikt att lyssna eller observera på grund av brist på intresse. 

Två andra respondenter har inte tänkt på det som sänds ut från SMS-företagen. Mer djupgående 

svar från de som inte uppmärksammat SMS-företagens erbjudande fick vi tyvärr inte information 

om. 
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Vi ville få kännedom om huruvida respondenterna blivit kontaktade eller fått personliga 

erbjudanden för att ta ett SMS-lån. Det visade sig att 45 (90 %) svarade ”NEJ” på frågan medan 5 

(10 %) respondenter svarade ”JA”. Av de respondenter som svarade ”NEJ” hade erbjudanden 

aldrig nått dem personligen utan informationen har skett genom marknadsföring i form av medior 

såsom TV-reklamer, radio, internetkampanjer och i diverse tidningar. 

 

Av de 5 som svarade ”JA” på frågan menade en respondent att denne blivit kontaktad rent allmänt 

genom reklamblad i brevlådan, en annan respondent hade fått erbjudande via adresserad post. 

 

4.4.5. Information från KV, KFM och media 

Slutligen ville vi få svar på hur respondenterna upplevt den information som Konsumentverket, 

Kronofogdemyndigheten och media spridit i samhället och på marknaden. Avsikten var att få 

kännedom om vad de haft för påverkan på potentiella låntagare. Det visade sig att vi fick blandade 

svar på denna fråga, där svarsalternativen var; ”Mycket dålig”, ”Dålig”, ”Bra” och ”Mycket bra”. 

10 (20 %) respondenter svarade att de upplevt informationen ”Mycket dålig”. 22 (44 %) 

respondenter har upplevt den ”Dålig”. 17 (34 %) respondenter har upplevt den ”Bra” och endast 1 

(2 %) respondent har upplevt den som ”Mycket bra”. 

 

Diagram 5: Hur upplevs information från KV, KFM och media om SMS-lån? 

 

Av de 10 respondenter som upplevt informationen mycket dålig från KV, KFM och media 

resonerar dessa till exempel att de inte hört någon information om SMS-lån från dessa parter. 1 

respondent har inte hört något över huvudtaget från dem om SMS-lånen, och en annan har inte hört 

10

22
17

10

5

10

15

20

25

Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra

Respondenters uppfattningar 
om information av SMS-lån



53 
 

dem kommentera det. En respondent menar att de inte nämner de höga räntorna på ett tydligt sätt. 

 

Av de 22 respondenter som svarade ”Dålig” och som också utgjorde en majoritet av svaren 

resonerade på liknande sätt som de respondenter som svarade ”Mycket dålig”. 2 av respondenterna 

menade att de inte hört något om att Konsumentverket och Kronofogden gått ut med sådan 

information. De menar vidare att informationen de fått höra har varit genom skräckexempel i TV 

och genom läsning i tidningar. En annan respondent har inte sett någon information om SMS-lån, 

förutom i TV-programmet ”Lyxfällan” som marknadsför det som något oerhört negativt, enligt 

respondenten. 

 

En respondent menade att denne inte sett någon större satsning i frågan, (information om SMS-lån) 

även om det sporadiskt dyker upp artiklar i ämnet och TV-program som tar upp frågan. Men denne 

har heller inte direkt sett någon alarmerande marknadsföring mot denna typ av beteende i dagsläget. 

Respondenten menade vidare att kommunikationen är ”okey” i dagsläget, men inte mer. En annan 

respondent menade att denne inte sett information från Kronofogden eller Konsumentverket, men 

däremot från Media. Dock menade denne att Media vinklar informationen så att det blir svårt för 

respondenten att få en tydlig och fullständig bild av hur SMS-lån egentligen fungerar. Denne 

menade att Media förmedlar mest ”snyfthistorier” om de som blivit ”lurade”, och att korrekt 

informerar enligt denne inte sa så mycket om hur det egentligen fungerar. 

 

En respondent menade att parterna borde informera mer om hur dyrt och oförmånligt det är vilket 

låg till grunden för att denne upplevde informationen som ”Dålig”. En annan respondent tyckte 

inte att det är bra förebyggande information som finns i SMS-företagens marknadsföring. Denne 

menade vidare att Kronofogden borde veta hur dåligt det är och borde därför vilja informera 

allmänheten om det för att få ner skulderna hos folk. 

 

Av de 17 respondenter som upplevde att informationen från KV, KFM och Media var ”Bra” 

menade 1 av dessa att de jobbar förebyggande genom att sprida informera om att SMS-lån är något 

att se upp för. En annan har upplevt att Media uppmärksammat mycket om SMS-lån. En annan 

respondent menade att informationen är ”lagom” bra och att det informeras ofta om ungdomar som 

inte begriper bättre eller om folk som hamnat i knipa. En respondent menade att informationen från 
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dessa parter var bra när fenomenet (SMS-lånetjänsten) var ny. En annan respondent menar att 

informationen inte är lika påtryckande numera om denne jämför med hur det var förr. Men denne 

menar vidare att informationen är bra och finns där, dock kan denne inte påstå att det sker 

”varningar” för att ta SMS-lån. 

 

Endast en av respondenterna upplevde att informationen från KV, KFM och Media var ”Mycket 

bra” och menade på att de flesta är idag fullt medvetna om SMS-lånens nackdelar. Denne fortsatte 

med att trycka på att Media visat skräckexempel på hur det kan gå. Denne associerar till TV-

programmet ”Lyxfällan” som har visat en negativ bild av SMS-lån. 

 

Tre andra har upplevt att information just från TV-programmet Lyxfällan har påverkat dem och på 

så sätt lärt dem vad SMS-lån är. Vi frågade även respondenterna hur mycket de känner till om 

SMS-lån där vi lämnade ut fyra olika svarsalternativ; ”Mycket”, ”En del”, ”Lite” och ”Inget”. Vi 

kunde resultera att ingen av respondenterna svarade ”Mycket” men inte heller ”Inget”. Utan 28 

respondenter kände till SMS-lån ”En del” och resterande 22 kände till det ”Lite” 
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5. Analys och diskussion 

Den här delen redogör analyser och diskussioner som kommer användas för att svara på studiens 

syfte och frågeställning.  

 

Vi har valt att presentera vår analys och diskussion baserat på en sammanställd tabell där vi kodat 

insamlad data. Tabellen utgår från de områden vi sett som representativa från de svar vi samlat in. 

Frågorna är kopplade till forskningsfrågorna. I den fortsatta analysen diskuteras sedan mer 

ingående de synpunkter som kom fram vid intervjuer och enkätsvaren.  

 Uppfattningar 

om SMS-

långivares 

image och rykte 

 

Påverkar potentiella 

låntagare 

Samarbete med 

annan 

intresseorganisation 

Konsumentverket 

(KOV) 

Mycket dåligt, 

sätter många i 

oerhörda 

problem för 

många 

ungdomar. 

 

Går ut och föreläser i 

skolor och informerar 

ungdomar med 

pedagogiska exempel. 

Infoblad utanför deras 

kontor. Värnar om 

människor. 

Samarbetar med 

Kronofogden och 

mediabyråer 

Kronofogdemyndigh

eten 

(KFM) 

Många sätter sig 

i skuld och det är 

ett problem. Är 

dock försiktiga 

med att ”trampa 

någon på tårna” 

Arbetar med ett projekt 

som har som mål att 

minska antalet skuldsatta 

genom att vara öppna för 

en dialog med 

Kreditbolagen. Värnar 

om ekonomin. 

Samarbete med TT 

och Konsumentverket 
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TT 

 

 

 

 

Sådant som är 

omdiskuterat, 

ifrågasatt och 

kanske i vissa 

fall skadligt blir 

naturligtvis 

intressant att 

bevaka. 

Ingen uppfattning om 

det. 

Värnar om att väcka 

uppmärksamhet. 

Myndigheter är 

intressanta för medier 

att vända sig till. 

50 Enkätrespondenter Viktigt vid 

konsumtion. 

Allmän negativ 

bild av SMS-lån 

Påverkad av Media, liten 

påverkan från 

KFM/KOV. 

Värnar om egenintresse. 

 

Tabell 1: Sammanställning av kodad data  
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5.1 Uppfattningar om SMS-långivares image och rykte 

5.1.2. Konsumentverket (KOV) 

Resultatet visar att den position företaget har hos KOV kan utgöra en stark bidragande orsak till 

framgång eller motgång beroende på vilken bild de centrala intressenterna har. KOV är kritisk till 

SMS-lån eftersom de kan sätta ungdomar i ett dåligt läge där de kan ge en dålig start på vuxenlivet. 

Konsumentverket vet inte riktigt vad det beror på att många unga väljer att ta SMS-lån eller andra 

former av snabblån. KOV och konsumentvägledare inom kommunerna uppfattar att orsak till 

ökade lån är samhällets allt större krav på individerna, inte minst den yngre generationen. Idag är 

kraven att man som ungdom ska vara snygg, rik och stark och för att nå upp till dessa krav tar de 

SMS-lån för att följa trender.  

 

Vår tolkning är att SMS-företag utifrån KOV:s perspektiv har dålig image och rykte. Detta grundar 

vi på att KOV ser lånen som misslyckanden och följer den debatt som råder i samhället. Som 

Lagergren (2002) och Rindova (2005) framhåller utgör ett bra rykte en tillgång för företaget. 

Rindova (2005) menar att ryktet är den position som företaget har i allmänhetens och 

intresseorganisationers medvetande. Vad vi har märkt från intervjun med KOV är att SMS-

företagens rykte och image grundar sig på de med negativa konsekvenser som de bidrar till.  

 

5.1.3 Kronofogdemyndigheten (KFM) 

KFM:s bild av SMS lån är att de ryms inom gruppen “snabblån” som är ett samlingsnamn för 

många nya sätt att söka lån på. Dock är SMS-lånen den vanligaste formen idag. De har i den senaste 

statistiken kunnat se (2012) att snabblån har inneburit en stor ökning av antalet skuldsatta. 2011 

visat på en minskning men idag är vi återigen i ett läge där andelen skuldsatta ökar. SMS-lån är, 

enligt KFM:s bild, en låneform som kan sätta individer i problem med exempelvis 

betalningsanmärkningar. För KFM är det mindre viktigt hur många som tar SMS-lån i sig då deras 

ambition är att antalet skuldsatta hos dem ska minska. Vill individen ta SMS-lån kan de inte göra 

mycket åt saken men det gäller att få dem att kunna göra rätt för sig innan de hamnar hos dem. Det 

gör att den moraliska aspekten av snabblån är av underordnad betydelse i relation till de 

ekonomiska konsekvenserna för KFM.  

 

Vi tolkar detta som att KFM har en dålig bild av SMS-företag och som visas i statistiken. Det gör 
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om vi följer Rindovas (2005) antaganden att ryktet påverkas negativt genom ökning av skuldsatta. 

Eftersom KFM:s statistik offentliggörs kan intresseorganisationernas information påverka ryktet 

och imagen hos SMS-lånens företag. Vad vi kunnat se har effekterna av lånen, som visar sig i hög 

skuldsättning hos KFM, gjort att SMS-lånens företag har en dålig image och rykte.  

 

5.1.4 TT 

McGillicuddy, (2012) menar att företagets rykte bottnar i frågor som har stor betydelse när det 

gäller att fånga åhörarnas intresse och att dessa frågor ofta har stor social betydelse. Representanten 

från TT menar att SMS-lån är en spännande utveckling att följa då lånemetoden från början väckt 

mycket uppmärksamhet. Personen hävdar att lånemetoden skiljde sig mycket åt från de etablerade 

bankernas och låneinstitutens sätt att bevilja krediter. I egenskap av redaktör är personen mycket 

försiktigt att säga något som kan uppfattas som att de tar ställning i frågan utan vill bara bevaka 

och rapportera. Chefredaktören säger dock att SMS-lån är sådant som är omdiskuterat, ifrågasatt 

och kanske i vissa fall skadligt vilket naturligtvis blir intressant ur ett medialt perspektiv. Eftersom 

han inte svarade på de uppfattningar TT har om SMS-företags rykte men att SMS-lånebranschen 

är väldigt intressant att följa tolkar vi det som att han har en positiv bild av marknaden eftersom 

den genererar nyheter för TTs verksamhet vilket betyder att SMS-företagen har en viktig position 

i allmänhetens sinne vilket är en av dimensionerna för ett rykte (Rindova, 2005). 

 

5.1.5 Enkätsvaren  

Ett starkt varumärke är enligt Aaker (2008) viktigt för ett företag när det vill skapa förmåner och 

värden för kunderna. Enligt Keller (2012) handlar Brand awareness om att få konsumenter 

medvetna och nyfikna på företagets produkter och tjänster. Utifrån vår enkätundersökning har vi 

kunnat konstatera att 38 av 50 respondenter stött på information via reklam från SMS-företag i 

allmänhet från till exempel TV reklam, radioreklam, internetkampanjer och media genom 

tidningar. Flera respondenter svarade att de uppmärksammat reklamjingel från SMS-företag. Trots 

att många respondenter sett eller hört information via reklam från SMS-företag hade 49 

respondenter av 50 en negativ bild av SMS-lån. Enligt Greysers (2009) är kommunikation av 

största vikt när ett företag ska reparera ett rykte vilket vi tolkar att SMS-företagen inte lyckats göra. 

Fombrun & Van Riel (2004) menar att ett företag kan ha starka varumärken eller hög medvetenhet 

och tilltalande, men kan fortfarande ha en svag eller dåligt rykte. Detta påstående stämmer med 
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svaren från enkäterna. 

 

Från enkätundersökningen har vi konstaterat att en majoritet av respondenterna menade att image 

och rykte är av stor betydelse när dessa handlar både varor och tjänster och att ett företags rykte är 

som ett kvitto på kunders erfarenheter om företaget. De företag som är igenkänningsbara och vet 

vad de står för väljer en del respondenter. De menar att en person kan jämföra företag som är 

pålitliga medan andra inte kan göra det menar en del. Trots den negativa imagen svarade 9 av 50 

respondenter att de kan tänka sig att ta ett SMS-lån om de verkligen var i en akutsituation och i 

behov av pengar. Ett kriterium var att de skulle vara säkra på att de hade återbetalningsförmågan.  

Fördelen med SMS-lån är att de såg lånen som ett snabbt och smidigt sätt att få tag på pengar. 

Generellt ansågs de vara för dyra i längden. 

 

Vår tolkning är att SMS-företagens tjänster har hög Brand awareness enligt Keller(2012). Vi kan 

se att en majoritet av respondenterna uppmärksammat SMS-företagens marknadsföring vilket vi 

tolkar att SMS-företagen har uppmärksammat tjänsten. Trots detta svarade 9 av 50 respondenter 

att de kanske kunde tänka sig att ta ett SMS-lån vilket vi tolkar som att det finns en viss nyfikenhet 

hos potentiella låntagare. Eftersom en majoritet av respondenterna anser att image och rykte hos 

ett företag är viktigt när de konsumerar en vara eller tjänst tolkar vi att SMS-företag och deras 

tjänster har en hög Brand awereness men att ryktet är negativt (Fombrun & Van Riel, 2004).  

 

Keller (2008) menar att när ett företag lyckats skapa förmåner och värden för kunderna, fått dem 

medvetna och nyfikna på företagets produkter och tjänster behöver företaget gå vidare med att få 

konsumenterna att bli lojala mot dem. Detta kallas för Brand loyalty. Från vår enkätundersökning 

har vi kunnat se att 1 person av 50 tagit ett SMS-lån och ansåg sig ha bra kontakt med dem. Det 

tolkar vi som låg Brand Loyalty till SMS-lån. Eftersom 49 respondenter från enkätundersökningen 

inte tagit SMS-lån tolkar vi detta som en låg konsumtion av tjänsten och att potentiella kunder som 

förhåller sig kritiska till lånen heller inte är lojala mot SMS-företagen. Eftersom de inte väljer 

lånen, trots hög Brand awareness, tolkar vi att SMS-företag överlag har en svag Brand loyalty.   

 

Hur företagens kvalitet av produkter och tjänster uppfattas kallas, enligt Keller (2008), för 

Perceived Quality och är en viktig del för företaget att arbeta med för att konsumenter ska förknippa 
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dem med produkter/tjänster av hög kvalitet. Eftersom endast 1 person tagit SMS-lån och är nöjd 

med kvaliteten de bidrog till anser vi att den generella Perceived Quality är låg. I 

enkätundersökningen kunde vi notera 7 av 50 respondenter kände någon som tagit SMS-lån och 

att två hamnat i skuldfällan på grund av svag återbetalningsförmåga med en ekonomisk negativ 

spiral som resultat. En bekant person hade ett spelmissbruk och tänkte därför inte på 

konsekvenserna av att ta ett SMS-lån. En annan bekant till en respondent ville köpa en trendig 

jacka och tog därför ett SMS-lån för att finansiera denna. Fombrun & Van Riel (2004) tar upp att 

ett företags förmåga att uppfylla kunders förväntningar är viktigt för dess rykte. I de båda lånefallen 

uppfyllde SMS-lånen låntagarnas förväntningar om att få snabba pengar. På lång sikt har 

förväntningarna vänts till missnöje genom ökad skuldsättning vilket bidrar till att ge SMS-

företagen negativt rykte.   

 

Vår tolkning av Perceived Quality är hur kvalitet hos företagen uppfattar en produkt eller tjänst. 

En respondent anser sig vara nöjd med kvaliteten och säger sig vara påläst om vad tjänsten skulle 

innebära. Vår tolkning är att det är viktigt att låntagare är införstådda med vad tjänsten innebär för 

att uppfatta den som kvalitativt bra. Av de 7 respondenter som känner någon som tagit ett SMS-

lån tolkar vi att lånen var baserad på impulsivbehov och köp. Vår generella tolkning av SMS-

företags Perceievd Quality är att önskvärda kvalitén hos tjänsten SMS-lån på kort sikt kan upplevas 

som bra men att de på lång sikt kan leda till negativa konsekvenser och bidra till negativt rykte. 

Grönroos (2004) diskuterar gapet mellan önskvärd kvalitet och erhållen kvalitet. Vi kan här se att 

på kort sikt kan gapet vara lågt men på lång sikt kan gapet öka på grund av de negativa 

konsekvenser som konsumenterna upplever och speciellt om de är dåligt insatta i vad lånen innebär 

och de har svag återbetalningsförmåga. 

 

Om företaget enligt Keller (2008) ska etsa sig fast i konsumenternas medvetande är ett krav att 

kunderna förknippar företaget med olika starka egenskaper. Detta kallas för Brand associations. 49 

respondenter av 50 hade en negativ image av SMS-företag och 30 respondenter associerade 

tjänsten som skyhöga, orimligt höga ockerräntor som företagen tar ut för SMS-lån. Allmänhetens 

synpunkter är av störta vikt när ett företag ska reparera ett rykte, enligt Greysers (2009) och enligt 

Fombrun & Van Riel (2004), vilket förutsätter att ha ett gott rykte när det gäller företagets 

produkter som varumärke. Ett varumärke beskriver den uppsättning associationer som kunder har 
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i relation till företagets produkter (Fombrun & Van Riel, 2004). 

 

Vår generella tolkning är att SMS-företag blir associerade med de negativa pris-resonemanget som 

hör samman med tjänsten. Från vår enkätundersökning har en majoritet av respondenterna 

associerade SMS-lån med höga orimliga ockerräntor för SMS-lån. Vår tolkning av SMS-företagens 

Brand association är att tjänstens är väl känd och har hög Brand association som sådan, men att 

resultat av tjänsten gör att den är förknippad med negativa associationer (Fombrun & Van Riel, 

2004).  

 

5.2 Påverkan på potentiella låntagare 

5.2.1. Konsumentverket (KOV) 

Konsumentverket säger sig värna om människor och ser det som viktigt att sprida information till 

konsumenterna. Därför väljer de att utnyttja word to mouth där de genom att gå ut i skolor och 

föreläsa för ungdomar om de negativa effekter som ett SMS-lån ofta medför. Informationen bidrar 

till det Fombrun & Van Riels (2004) beskriver som en magnet, där informationen påverkar 

målgrupper att undvika risker i samband med SMS-lån. Vår tolkning är att någon form av 

integration alltid är nödvändig i samhället för att sprida budskap och nå påverkan som även inverkar 

på ryktet. KOV arbetar flitigt med att informera om riskerna med SMS-lån vilket, om man utgår 

från Brammers (2006), kan innebära försämringar för företagets rykte genom att ha inverkan på 

potentiella kunders uppfattningar. 

 

Vår tolkning är att KOV uppfattar att det krävs information i relation till olika intressenter för att 

påverka målgrupper att inte råka ut för lånerisker. Det är nödvändigt att påtryckningar kommer 

från olika intressenter i samhället för att påverkan skall vara effektiv. KOV och media spelar en 

betydelsefull roll för ett företags image och rykte (Brammers, 2006). KOV berättade att de 

medverkat i Gävle kommuns seniorradio för att sprida kunskap om användning av elektroniska 

tjänster. SMS-lånen har KOV avrått äldre att använda för att finansiera köp. KOV kan därmed 

Mähler är en analytiker, som likt en del av påverkarflödet hos  

 

5.2.2. Kronofogdemyndigheten (KFM) 

Som McGillcuddy (2012) och Brammer (2006) diskuterat har intresseorganisationer stora 
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möjligheter att påverka allmänhetens åsikter om ett fenomen. KFM har nyligen startat ett projekt 

med avsikten att minska antalet skuldsatta i samhället. Projekt ställer krav på ökad samverkan med 

kreditgivarna med syfte att öppna upp en dialog och på sätt försöka komma fram till en gemensam 

lösning på problemet. KFM har efter att projektet inletts arbetat mer aktivt för nå ut med 

information till allmänhetet om vad obetalda SMS-lån innebär. Det följer Fombrun & Van Riel 

(2004) diskussion där ryktet beskrivs som en magnet som påverkar olika intressenter men som även 

påverkar SMS-företagen. Intressant är att huvudsyftet inte är att minska låntagandet utan avsikten 

är minska skuldsättningen vilket kan ske genom samverkan och ökad information om risker. De 

kan inte gå ut och kalla SMS-kreditgivarna för dåliga. Det KFM istället ser som sin huvuduppgift 

är att värna om ekonomin. Både på individnivå men också på samhällsnivå. 

 

KFM tillhandahåller statistik om antalet skuldsatta och informerar genom media om risker och att 

det skett en ökning senaste tiden. Detta innebär att information sprids som påverkar SMS-

företagens rykte och image på ett negativt sätt.  

 

Vi tolkar det projektet som KFM arbetar med att påverka SMS-tagarna genom att de sprider 

information. Det ligger i linje med Brammer (2006) och McGillcuddy (2012) diskussion om att 

intressenter, i detta fall Kronofogden, har inverkan på ett företags image och rykte eftersom de 

sprider information som påverkar allmänhetens uppfattningar (Brammer, 2006 och McGillcuddy, 

2012). Syftet är att minska skuldsättningen hos KFM och grundar sig således inte på moraliskt 

ansvar för specifika kundgrupper. 

 

5.2.3 TT 

McGillcuddy (2012) menar att media och olika intresseorganisationer har stark inverkan på 

kundernas uppfattning om kvalitet. Media bevakar vad som händer på marknaden vilket påverkar 

ett rykte om specifika produkter. McGillcuddy (2012) menar att media har stor makt i och med att 

de kan offentliggöra beteenden som är negativ sett ur företagens perspektiv. Negativ media kan 

leda till en allvarlig kris hos ett företag eftersom de till exempel visar hur företag väljer att hantera 

etiska frågor (Carter & Deephouse, 1999, Deephouse, 2000 och Pollock & Rindova, 2003).  
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Även om chefsredaktören i vår studie säger sig sakna uppfattning i frågan har de en central roll i 

att sprida information om SMS-lån. TT värnar om att väcka intresse men det är sedan upp till 

allmänheten att bilda sin egen uppfattning, vilket vi tolkar som ett bidrag till en bildande 

uppfattning som leder till ett rykte (Greyser, 2009). Vår tolkning är, vilket även uppmärksammats 

i enkätundersökningen, att informationen bidrar till att skapa en bild, en image, som påverkar 

allmänhetens uppfattning. Det gör att TT:s information bidrar till att ge SMS-företagens negativa 

image och rykte med det stora sociala ansvaret till tillför med information riktat utåt mot 

allmänheten vilket kan tyda på att TT har ett starkt inflytande på SMS-företagens rykte likt 

Brammer S (2006) uttalande. Vidare har vi kunnat se att TT har kontakt med KOV och KFM vilket, 

från de intervjuer vi gjort, gör att de har en mycket central roll i att sprida information som påverkar 

SMS-företagens image och rykte. 

 

5.2.4 Enkätsvaren 

Vi har konstaterat att media och olika intresseorganisationer har stark inverkan på kundernas 

uppfattning om långivande företags kvalitet eftersom de genom att bevaka marknaden till stor del 

bidrar till att skapa ett rykte om produkten. Utifrån enkätundersökning har vi kunnat se att 

majoriteten av respondenterna svarade att de upplevde att de fått dålig information från KFM och 

KOV angående SMS-lån, men att de uppmärksammat lånens risker via Media. Flera av 

respondenterna anger att informationen de fått höra har varit genom skräckexempel i TV och 

genom tidningar.  Svaren stärker att media har en stor makt i och med att de kan offentliggöra 

beteenden som är negativ sett ur företagens perspektiv. Endast 18 av 50 upplevde emellertid 

informationen som bra och mycket bra. Övriga 74% var inte nöjda med informationen. 

 

Vår tolkning är att SMS-långivarnas image och rykte i många fall bottnar i negativ information 

från mediabevakning medan informationen från KFM och KOV uppfattas som svag och i det 

närmaste som obefintlig. En bidragande orsak kan vara att KFM/KOV använder Media som kanal 

att sprida information vilket gör att deras egen betydelse när det gäller informationsspridning får 

lägre uppmärksamhet. 
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5.3 Samarbete med annan intresseorganisation 

5.3.1. Konsumentverket (KOV) samverkan 

När det gäller konsumentverket har de idag ett samarbete med ett flera intresseorganisationer, 

däribland Kronofogden och TT och som de använder när de vill nå ut med pressmeddelanden kring 

information om exempelvis SMS-lånens betydelse för individen (Mähler, 2013). På senare tid har 

de även haft kontakt med Finansinspektionen. Genom intervjuerna framgår att KOV samarbetar 

med Kronofogden och TT men att det ännu inte är formell utan mer av informell art och sporadisk. 

 

5.3.2 Kronofogdemyndigheten (KFM) samverkan 

Eftersom vi ställde samma frågor till alla intresseorganisationer är samma teorier tillämpliga även 

här. Vi har här också lutat oss mot teorierna Brammer (2006) och McGillcuddy (2012) diskuterar 

om intresseorganisationers förmåga att påverka ryktet. Dessa gör gällande att 

intresseorganisationer tillsammans har en stark förmåga att påverka en organisations rykte. 

 

Konsumentverkets uppfattning om samarbete ligger i linje med vad som framhålls av Brammer 

(2006) och McGillcuddy (2012). KFM anser för att nå ut med informationen krävs att det finns ett 

samarbete med andra organisationer. De görs genom att tillsammans med Konsumentverket gå ut 

i skolor och andra platser där ungdomar ofta samlas och utbildar dem i konsekvenser av hög 

skuldsättningen. Vidare arbetar kronofogden tillsammans med TT när de släpper 

pressmeddelanden som har betydelse för ungdomar och som kan verka som varnande exempel. 

 

Vi tolkar detta som att de är medvetna om vikten av att samarbeta med varandra för att nå ut med 

informationen till allmänheten. Det ligger i linje med de teorier vi använt (Brammer, 2006 och 

Rindova, 2003) som utgår från att Intresseorganisationer har en stark förmåga att påverka imagen 

och ryktet hos ett företag genom att sprida information,  

 

Vidare tolkar det som att för att påverka allmänheten krävs det att Kronofogden samarbetar med 

flera organisationer som med hjälp av media kan sprida information ut i samhället.   Kronofogdens 

arbete med informationsspridning stämmer därmed överens med det Brammer (2006) och 

McgGillcuddy (2012) antaganden om samverkan och att den gemensamma tolkningen från dem 
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har stor inverkan på ett företags image och rykte och i slutändan även inverkan på potentiella 

kunder. 

 

5.3.3 TT samverkan 

McGillcuddy (2012) och Brammer (2006)  menar att media har en speciell stark inverkan på ett 

företags image och rykte. Även den modell som Formbrun (1997) tar upp där ryktet beskrivs som 

en magnet visar deras effekt på både befintliga och potentiella kunder. Analytiker påverkas i sin 

tur av ett företags etablerade rykte, oavsett om det ryktet är motiverat eller inte. TT menar, 

emellertid, att mer ansedda företag är mer intressanta att skriva om. 

 

Även om Representanten från TT säger att han saknar uppfattning i den speciella fråga vi ställt kan 

vi ändå mellan raderna tolka att de på ett eller annat sätt, medvetet eller inte, sprider information, 

om SMS-lån. Det är sedan upp till allmänheten att bilda sin egen uppfattning om trovärdigheten i 

informationen men forskningen visar, liksom de respondenter som ingår i vår studie, att media 

bidrar till att påverka allmänhetens uppfattning om SMS-lån. Vår tolkning är  att TT  bidra till att 

påverka den imagen och det rykte SMS-kreditgivarna har genom att de väljer att publicera rapporter 

och liknande från konsumentverket och kronofogdemyndighet.  

 

TT anser sig inte ha något direkt samarbete med Kronofogden och Konsumentverket. Men de 

intervjuer vi genomfört med övriga intresseorganisationer visar att en viss form av samarbete 

existerar genom mediabevakning 

 

Vår tolkning är att samarbetet med Konsumentverket och Kronofogden existerar i de fall de 

accepterar att sprida gemensam information.  

  

. 
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5.4. Summering av Analys och Diskussion 

Det vi kunnat se genom analysen är att de intresseorganisationer som vi valt att vända oss till är 

mycket medvetna om problemen SMS-lån medför. Vi har från intervjuerna kunnat se att de till viss 

del samarbetar med varandra för att sprida informationen till allmänheten om de risker SMS-lån 

medför. Kronofogden har kontakt med Konsumentverket som i sin tur på senare tid börjat ett 

samarbete med Finansinspektionen. Detta visar att det hos Konsumentverket finns en vilja att nå 

ut till allmänheten med information genom att även gå ut i skolor som gymnasium för att kunna 

påverka potentiella låntagare tidigt i livet.  

 

Vår enkätundersökning visar dock på att det hos potentiella låntagare finns brister i hur de får 

information om risker med lånen eftersom en majoritet ansåg att information från KOV,KFM och 

TT inte var tillräcklig eller enbart hade avskräckande syfte. Däremot var det många som ansåg att 

informationen från media och tv-program som till exempel ”Lyxfällan” bidrog till information om 

riskerna. Figur 3 nedan sammanfattar analysen ovan.  

 

Figur 3. Sammanfattning av studiens analys.  
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6. Slutsats 

 

Uppsatsens syfte har varit att öka förståelsen för hur SMS-lån uppfattas av potentiella kunder och 

intresseorganisationer samt hur de ser på långivande företags image och rykte. Delsyftet är att 

förstå hur bilden av SMS-lån hos intresseorganisationer kan påverka potentiella låntagare i 

samband med lån. För att möta dessa syften har vi utgått från tre forskningsfrågor som var: 

 

 Hur uppfattar intresseorganisationer SMS-företagens image och rykte? 

 Hur kan intresseorganisationer påverka kreditgivare och potentiella låntagare i samband med 

lån? 

 Hur uppfattar potentiella låntagare SMS-företagens image och rykte? 

 

Uppsatsen har till stora delar utgått från McGillcuddy (2012) och Brammers (2006) studie där de 

framhåller att intresseorganisationer har stark inverkan på ett företags- eller organisations image, 

rykte och att intresseorganisationer har en avgörande roll i att kunna påverka allmänhetens 

uppfattningar. Ser vi till studiens första forskningsfråga kan vi från arbetet se att 

intresseorganisationer generellt har en negativ bild av SMS-långivares image och rykte. I 

intervjuerna med KOV och KFM har vi sett en tydlig uppfattning att SMS-lån är något som enligt 

dessa orsakar stora problem för individer men också för samhället, med ökat antal skuldsatta och 

fordringsägare.  

 

Den andra forskningsfrågan Hur kan intresseorganisationer påverka kreditgivare och potentiella 

låntagare i samband med lån? bygger på Brammers (2006)  antagande att intresseorganisationer 

har stark inverkan på ett företags image och rykte. Han menar att dessa har en mycket stor inverkan 

på den bild allmänheten i slutändan får av ett företag.  

 

Det vi kunnat konstatera under studiens gång är att 1) KOV är engagerade och angelägna om att 

sprida information till allmänheten, då speciellt till unga som är extra utsatta. Trots det har deras 

jobb, om vi utgår från respondenternas svar på vår enkät, att de endast har viss effekt på potentiella 

låntagare och att påverkan sker genom media. 2) KFM:s engagemang i långivning och 

skuldsättning koncentrerar sig  å andra sidan mest på att förbättra ekonomin (lägre andel skulder 
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hos dem) vilket bottnar i ett samhällsengagemang att minska skuldsättningen och få tillbaka medel 

till de företag som lånat ut. Deras engagemang och effekt på långivare är därmed svag vilket även 

bekräftas av den enkät vi skickat ut. 3) TT arbetar främst för att fånga intresse och uppmärksamhet 

i samhället. Respondenternas svar visar att de deras information, som oftast uttrycks i avskräckande 

former, har mest effekt på respondenterna. SMS-låneföretagens image och rykte bottnar därför till 

stora delar på den samlade information som kommer från media och som även får effekter på 

låntagarna.  

 

Sammanfattningsvis kan forskningsfrågorna besvaras och sammanfattas enligt nedanstående 

uppställning: 

 

 Intresseorganisationer har generellt en negativ bild av SMS-företagens image och rykte.  

 Påverkan sker genom information men den informationen når oftast fram genom media.  

 Potentiella låntagare uppfattar SMS-företagens image och rykte som negativt. Det kan bero på att 

de inte uppfattar sig få tillräcklig information om vad SMS-lån verkligen är och hur de kan hantera 

konsekvenserna av låntagning.  

 

6.1 Studiens teoretiska bidrag 

 

Tidigare studier har fokuserat på image och rykte. Vi anser att studien har bidragit med att ge ökad 

förståelse för hur image/rykte kan påverkas av olika intresseorganisationers engagemang riktat mot 

konsumenter och vilken betydelse detta har för hur ett företag upplevs externt. I denna studie har 

vi använt ett flertal olika teorikällor och artiklar. En teoretisk modell är Grönroos modell som tar 

fasta på gapet mellan önskad och upplevd kvalitet. Vi har genom denna studie kunnat påvisa att 

gapet påverkas av externa intressenters uppfattningar och speciellt medias betydelse att påverka 

gapet. Vi har vidare kunnat se att de organisationer som har mest negativ bild av SMS-lånen (KOV, 

KFM) har minst inverkan på företagens image och rykte och långivning medan de som saknar 

uppfattning om SMS-lånen har störst inverkan (Media) på image/rykte och långivningen.  

 

6.2 Studiens praktiska bidrag 
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Denna studie kan verka som underlag för företag att ta ställning till hur de upplevs utifrån deras 

image och rykte och att inse vilken inverkan intresseorganisationer har och behovet av att samverka 

med dem. Vidare har denna studie bidragit med kunskap för företagen om nya sätt att arbeta med 

organisationerna och visar vikten av att de anpassa sig till deras önskemål för att på det sättet 

förbättra sin image och sitt rykte. 

 

 Förslag till forskning är att undersöka hur intresseorganisationer kan påverka image och rykte 

inom andra branscher som i dagsläget får anses ha diskutabla rykten. Ett exempel, där även KOV 

är inblandad i dagsläget när det gäller att ta ställning, är tobaksbranschen. Där spelar även regering 

och riksdag stor roll genom lagverket som kan påverka potentiella kunder på fler sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 
 

7. Källförteckning 

7.1. Artiklar 

Aaker, D-A, Keller, K-L, (1990), “Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of 

Marketing, Vol. 54 No. 1, pp. 27-41. 

 

Boggs, D.J (2006) "Corporate branding versus product branding in emerging markets: A 

conceptual framework", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 24 Iss: 4, pp.347 - 364  

 

Brammer, S. J., & Pavelin, S. (2006). Corporate reputation and social performance: The importance 

of fit. Journal of Management Studies, 43(3), 435-455. 

 

Carter, S. M. and Deephouse, D. L. (1999) ‘“Tough Talk” or “Soothing Speech”: Managing 

Reputations for Being Tough and for Being Good’, Corporate Reputation Review 2: 308–32. 

 

John Dumay, (2011) "The qualitative research interview", Qualitative Research in Accounting & 

Management, Vol. 8 Iss: 3, pp.238 - 264 

 

Deephouse, D, (2000) ‘Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass 

Communication and Resource-Based Theories’, Journal of Management 26: 1091–1112. 

 

Dowling, G. R. (1986). Managing your corporate images. Industrial marketing management, 15(2), 

109-115. 

 

Dolphin, R-R (2004) "Corporate reputation – a value creating strategy", Corporate Governance, 

Vol. 4 Iss: 3, pp.77 – 92 

  

Fombrun, C, Van Riel, C (1997) Corporate Reputation Review 1, 5–13; 

doi:10.1057/palgrave.crr.1540024 

 

Fombrun, C, Shanley, M (1990) What’s in a name? Reputation building and corporate strategy. 

Academy of Management Journal, 33, 233-258 



71 
 

 

Firestein, PJ (2006) "Building and protecting corporate reputation", Strategy & Leadership, Vol. 

34 Iss: 4, pp.25 - 31 

 

Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview techniques in 

qualitative research. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 

(Vol. 7, No. 4). 

 

Gioia, D-A, Thomas, J-B (1996) Identitym image, and issue interpretation: Sensemaking during 

strategic change in academia, Administrative Science Quarterly, 41(3), 370-403. 

 

Gray, E-R, Balmer, J-M-T (1998), “Managing Corporate Image and 

Corporate Reputation”, Long Range Planning, Vol. 31, No. 5, pp. 695 to 702 

  

Greyser S, (2009) "Corporate brand reputation and brand crisis management", Management 

Decision, Vol. 47 Iss: 4, pp.590 - 602 

 

Grönroos C, (2004) "The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, 

value", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 19 Iss: 2, pp.99 - 113 

 

Kay, M.J. (2006), “Strong brands and corporate brands”, European Journal of Marketing, Vol. 40 

Nos 7/8, pp. 742-60. 

 

Mary A. Malina, Hanne S.O. Nørreklit, Frank H. Selto, (2011) "Lessons learned: advantages and 

disadvantages of mixed method research", Qualitative Research in Accounting & Management, 

Vol. 8 Iss: 1, pp.59 - 71 

 

McGillicuddy, K (2012) "Reputation Rules", Journal of Consumer Marketing, Vol. 29 Iss: 5, 

pp.389 - 390 

  

Pollock, T-G, Rindova, V-P, (2003) ‘Media Legitimation Effects in the Market for Initial 



72 
 

Public Offerings’, Academy of Management Journal 46: 631–42. 

  

Porter, S-S, Claycomb, C (1997) "The influence of brand recognition on retail store image", Journal 

of Product & Brand Management, Vol. 6 Iss: 6, pp.373 – 387 

 

Rajagopal, (2006) "Brand excellence: measuring the impact of advertising and brand personality 

on buying decisions", Measuring Business Excellence, Vol. 10 Iss: 3, pp.56 – 65 

 

Rindova (2005) Being good or being bad, 1 december 2005 vol. 48 no. 610331049  

 

7.2. Litteratur 

Aaker, A. (1991) Managing Brand Equity, San Francisco: Free Press 

  

Aaker, A. (2008) Strategic market management, New Caledonia, Thomson Digital 

  

Dahmström, K, (2011). Från datainsamling till rapport - att göra en statistik undersökning, upplaga 

5:1, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Dowling, G-R, (2001), Creating Corporate Reputations: Identity, Image and Performance, Oxford 

University Press, Oxford. 

 

 Eriksson, Gunnar och Frängsmyr, Tore, Idéhistoriens huvudlinjer (Stockholm 2004)  

 

Sandy Q. Qu, John Dumay, (2011) "The qualitative research interview", Qualitative Research in 

Accounting & Management, Vol. 8 Iss: 3, pp.238 - 264 

 

Ejlertsson. G, (2005), Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik, Lund, Studentlitteratur, 

andra upplaggan. 

  

Eriksson, L-T, Wiedersheim, P, (2011) Att utreda, forska och rapportera, Liber ekonomi 

  



73 
 

Falonius, T (2010). Varumärket inifrån och ut: en handbok i internt varumärkesarbete. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Fombrun, C, Van Riel, C-B-M (2004) Fame and fortune: How successful companies build winning 

reputations. Upper Saddle River, NJ: Pretience-Hall 

 

Kapferer, J.N (1992) The new strategic brand mangement: Creating and sustaining Brand equity 

 

Kylén, J-A, (1994) Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. 

 

Keller, K, Aperia, T, Georgsson, M, (2008). Strategic Brand Management- A European perspective 

first edition. Prentice Hall.  

 

Keller, K, Aperia, T, Georgsson, M, (2012). Strategic Brand Management- A European perspective 

second edition. Prentice Hall.  

 

Lagergren, H, (2002). Varumärkets inre värden. Göteborg: ICT Education 

  

Nydén, M, (1995) Hotet från IT, Styrelsen för psykologiskt försvar, Meddelande 138 

 

Thomassen, M, (2007) Vetenskap, kunskap och praxis. Upplaga 1:2. Malmö: Eländers Berlings 

AB 

  

Åsberg. R, (2001) “Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen”, 

Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 

årg 6 nr 4 s 270–292 issn 1401-6788 

 

7.3. Webbsidor 

DN, STHLM. Sms-lån skuldfälla för unga (23 november 2006, 23:31). Hämtad 20 mars 2013, från 

http://www.dn.se/sthlm/sms-lan-skuldfalla-for-unga 

 



74 
 

KFM rapport (19 december 2011) KFM rapport 2007:2. Kronofogden. Hämtad 23 februari, 2013, 

från http://kronofogden.se/download/18.44812de6133c5768d6780007932/smslan_2007_2.pdf 

 

KFM pressmeddelande (28 agusti 2012) Stor ökning av obetalda SMS-lån. Hämtad 10 april, 2013, 

från http://kronofogden.se/5928.html 

 

Mobillån Sverige AB. (u.å). Hämtad 6 maj, 2013, från http://www.mobillan.se/?gclid=CLDH7f-

tgrcCFaR2cAodHX0Arg 

   

Sverigekonsumenterna (2009). Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån. Hämtad 7 

februari, 2013 från http://www.sverigeskonsumenter.se/documents/projekt/projekt.sms.09.pdf 

  

TT. (28 augusti 2012 kl 12:51, uppdaterad: 28 augusti 2012 kl 13:40) Obetalda SMS-lån ökar 

kraftigt. Svd näringsliv. Hämtad 7 februari, 2013, från http://www.svd.se/naringsliv/obetalda-sms-

lan-okar-kraftigt_7454954.svd 

  

FI Rapport 2009:10 (hämtad den 19 mars 2013, kl 10:35) 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2009/Rapport_2009_10_lana.pdf 

 

 

7.4. Intervjuer 

Martin Kling- Handläggare/Projektledare Kronofogden 

 

Elin Sunneman- - Handläggare/Projektledare Kronofogden 

 

Mats Johansson- Redaktionschef TT 

 

Anna Mähler- Konsumentvägledare på Konsumentverket 

 

http://kronofogden.se/download/18.44812de6133c5768d6780007932/smslan_2007_2.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/obetalda-sms-lan-okar-kraftigt_7454954.svd
http://www.svd.se/naringsliv/obetalda-sms-lan-okar-kraftigt_7454954.svd
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2009/Rapport_2009_10_lana.pdf


75 
 

7.5. Figursättning 

Figur 1: SMS-företag ger ut en bild, Intresseorganisationer påverkar gent emot potentiella 

låntagare. 

 

Figur 2: Rykte är som en magnet: De hjälper företag att attrahera resurser (Fombrun & Van Riel, 

2004) 

 

Figur 3. Sammanfattning av studiens analys 

 

Tabell 1: Sammanställd kodning av data 

 

Diagram 1: Åldrar hos respondenterna. 

 

Diagram 2: Image/Rykte – Betydelsefullt vid konsumering? 

 

Diagram 3: Allmän bild av SMS-lån 

 

Diagram 4: Uppmärksammat SMS-företags marknadsföring? 

 

Diagram 5: Hur upplevs information från KV, KFM och media om SMS-lån? 
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8. Bilagor 

8.1. Enkätfrågor 

Ålder: 

Kön: Man  Kvinna:     

 

Vad är din allmänna bild av SMS-lån?    

Mycket Positivt   Negativt 

Positivt    Mycket negativt 

 

Ange orsak till svar ovan: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Hur mycket känner du till om SMS-lån? 

Mycket En del Lite  Inget 

Ange orsak till svar ovan: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

<<<<<< 

     JA NEJ 

Har du någon gång tagit ett sms-lån? 

Om JA, varför valde du det? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Om JA, Hur uppfattade du informationen du fick om tjänsten?  

Mycket Positivt   Negativt 

Positivt    Mycket negativt 

 

Ange orsak till svar ovan: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att ta ett SMS-lån? 
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JA     NEJ  

 

Kanske    Vet ej    

Ange orsak till svar ovan: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    

Har du det senaste året funderat över att ta SMS-lån? 

Aldrig:  Någon gång:  Ofta:   Alltid:  

Ange orsak till svar ovan: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

    JA NEJ 

Känner du någon annan som har tagit ett sms-lån?   

Om JA, varför tror du det? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

JA NEJ 

Har du uppmärksammat SMS-företagens  

marknadsföring av SMS-lån? 

Ange orsak till svar ovan: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     

JA NEJ 

Har du det senaste året blivit kontaktad/erbjuden att ta SMS-lån? 

 

Ange orsak till svar ovan: 
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_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

JA NEJ 

Rekomenderar du någon att använda SMS-lån?  

Ange orsak till svar ovan:     

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Hur upplever du att informationen från Konsumentverket, Kronofogden och media är om SMS lån? 

Mycket Bra    Dåligt 

Bra    Mycket dåligt 

Ange orsak till svar ovan: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

JA NEJ 

Är ett företags image och rykte av stor vikt när du   

konsumerar en vara/tjänst?  

Ange orsak till svar ovan:    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  JA NEJ 

Är dåligt rykte något som du lägger vikt    

vid när du väljer produkt/tjänst?  

Ange orsak till svar ovan: 

___________________________________________________________________ 

8.2. Frågor till TT 

Huvudfråga:  

 Vad grundar de sin bevakning av SMS-kreditgivare på? 
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Delfrågor: 

 Hur gör en nyhetsbyrå steg för steg från bevakning, granskning till tillhandahållning av en annons?  

 När en nyhetsbyrå bevakar och granskar, finns det branscher eller företag som är mer intressanta 

än andra? Vilka? 

 Hur går ni tillväga när ni vill finna sådana branscher eller företag? 

 Bevakar ni branscher eller företag som ni anser kan skada kunder? 

 Hur intressanta har SMS-företag varit att bevaka sen tjänsten kom ut på marknaden tror du?  

 Tror ni att det skett en förändring till idag, d.v.s. är de mer eller mindre intressanta och varför? 

 Vilket förtroende tror ni att de har på marknaden idag? 

 Hur tror ni att SMS-företag påverkas av den publicitet som externa organisationer (en nyhetsbyrå 

till exempel) gör om dem och tjänsterna? 

 I vilken utsträckning tror, eller vet ni att SMS-företag söker publicitet själva i tidningar om 

tjänsterna? 

 Har TT kontakt med Kronofogden eller Konsumentverket angående SMS-företag och dess 

tjänster? 

 

8.3. Frågor till KFM/KOV 

Huvudfråga: 

 Vilken allmän bild har de av SMS-lån?  

 Hur kan de påverka potentiella låntagare i samband med lån? 

Delfrågor: 

 Hur ser ni på SMS-lån, vilken bild? 

 Gör ni något för att förändra allmänhetens bild av SMS-lån 

 Vad i sådana fall? 

 Hur kan allmänhetens bild förändras tror du? 

 Kan ni förändra SMS-företagens image och rykte? 

 Varför tror ni att folk tar SMS-lån? 

 Tror ni att ni kan göra något för att minska SMS-lån 

 Hur i sådana fall? 

 Anser ni att informationen från SMS-företag är tillräcklig? 
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 Anser ni att informationen från er är tillräcklig? 

 Anser ni att lånemarknaden bör regleras? 

 Hur i sådana fall? 

 Samarbetar ni med media? 

 

 

 


