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Abstract 

Loans play an important part in how individuals fulfill their goals in the Swedish society. It 

makes it possible for people to buy a house or get an education, things that might have been 

impossible without the possibility of taking a loan. A loan also comes with obligations and 

restrictions on the loan takers life, paying off a loan can take a lifetime and it requires that the 

loan taker become something that they previously were not, a person in debt to a financial 

institution. The ideas of value of loans and being a loan taker are complex and are currently 

undergoing a change, a change that for the first time is being analyzed by the use of 

ethnographic methods such as interviews and a focus group. Through the use of Ian Hackings 

theories regarding social construction, I analyze the ideas loan takers have regarding loans 

and being a loan taker and the ongoing changes that these entail. The ideas of the good loan 

and what it means to be a good loan takers in contemporary Sweden influence how the loan 

taker perceive themselves in relation to their loans but also how they perceive others. I 

analyze this through three themes: Debt, Risk and Value. In this study I found that the ideas 

around debt, risk and value are undergoing changes that will pose difficulties for the bank in 

within 5-10 year where the personal subjective values of loans are starting to overshadow the 

economic objective values. People are also more inclined to move around in the flexible 

society and therefor there will be a need to create flexible loans. Last, in the Swedish society 

people have become more dependent on family, friends and banks in association with loan 

taking while striving for independence which is causing discomfort.  

Keywords: Loan; Loan taking; Debt; Risk; Value; Social construction; Flexibility; Swedish 

loan practices; Applied cultural analysis; Ideas of loan taking;  
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1. INLEDNING 

En varm dag i september 2013 intervjuar jag Anna, en 42-årig flygledare som bor i Malmö. 

Jag intervjuar henne i hennes hem som är modernt inrett i ljusa färger med stora fönster som 

släpper in den varma sensommaren. Anna bjuder mig på kaffe och vi slår oss ner i två 

roterande stolar där vi sedan spenderar en timme samtalandes om lån och kredit. Anna 

berättar om sin relation till lån och hon resonerar kring vad lån bör användas till och vad det 

inte bör användas till. Gränserna suddas sakta ut i hennes resonemang: 

Ett lån ska inte användas till konsumtion. Det ska användas för en investering i 

framtiden. Men det blir såklart också konstigt. Låna för att köpa aktier även om 

aktier är en investering så är det samtidigt ett spel, så det kan man inte. Lånar 

man till ett hus så finns det även där en viss gräns, låna till det hus man behöver 

alternativt har råd att bo i med den inkomst man har. Men om man till exempel 

köper Zlatanas hus då är det för att det är jättekul men varför skulle jag göra det? 

Det finns ingen anledning, för om man ska göra det, då ska man ha pengarna. 

Men att låna till det nödvändiga och att låna till en utbildning skulle jag aldrig 

dra mig för. Oavsett vad det är för utbildning så länge som man anser man kan få 

ut någonting gott av det. (Anna, 42, intervju, 2013) 

Annas resonemang börjar starkt med ett påstående: ”lån bör inte användas för konsumtion 

utan för en investering i framtiden”. Efter det börjar hon visa på de tunna gränser som finns 

mellan det goda lånet och den goda låntagaren och dess kontrast till det dåliga lånet och den 

dåliga låntagaren. Anna använder sig av ord som konsumtion, nödvändighet, det goda, 

investering, framtiden, spel, ha råd med.  Det goda lånet är en multum av idéer som både är en 

reflektion på lånet i sig och på låntagaren som tar ut dem. Dessa speglar hur komplex en 

människas relation är till lån och som påverkar hur individer upplever och tänker kring lån 

och låntagande både för sin egen del men även för människor runt omkring dem. 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2013 genomförde jag ett projekt som en del av min utbildning inom MACA, 

Master of Applied Cultural Analysis, för nischbanken Konceptbanken som är lokaliserad i 

södra Sverige. Konceptbanken är en nischbank i den aspekten att de jobbar med två av de tre 

saker som en bank arbetar med: betalningar, sparande och utlåning (King, 2013, s. 89). 
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Konceptbanken jobbar med betalningar genom kreditkort samt utlåning men har ingen 

funktion för sparande och kan därför inte kallas en fullfjädrad bank. Jag genomförde detta 

projekt tillsammans med två andra masterstudenter inom samma program. Syftet med 

projektet var att undersöka låntagares och kreditkortsanvändares associationer till lån och 

kredit för att skapa bättre lån- och kreditprodukter i form av kommunikation, lånvillkor och 

marknadsföring. Min studie är en fortsättning på detta projekt där jag analyserar det goda 

lånet och den goda låntagaren utifrån tre kategorier; skuld, risk och värde. Dessa kategorier 

valdes då de speglar förändringar som sker i det svenska samhället och de delade 

uppfattningar som finns hos låntagare. 

1.1.2 Det goda 

Vad som är det goda speglar i många aspekter individers egen moral. Moral och subjektiva 

värderingar är delar av beteenden och tankemönster hos en individ (Bauman, 2013, s. 13). Det 

finns vad som kan anses vara en suddig gräns mellan värderingar och moral. Då subjektiva 

värderingar utgår helt från individen själv och dess egna önskningar och begär, indikerar 

moral något som kommer från en gemensamhet av uppfattning om vad som är gott och ont. 

Denna studie vill ej påstå sig hittat det universellt goda med lån eller låntagare, däremot visa 

på de gemensamma uppfattningarna hos låntagare. Sociologen Zygmunt Bauman för en 

diskussion om den privata moralen (Bauman 2002). Den moraliska individen som är 

låntagaren ser bara sig själv, där finnas ingen överindividuell enhet med sina behov och 

rättigheter (Bauman, 2002, s. 212).  Även om individen bara kan se sin egen moral sker den 

alltid i samverkan med andra människor och samhället och är i konstant förändring. Moral 

handlar i många fall om goda och dåliga handlingar som kommer från gemensamma 

uppfattningar som är rådande för den tid som individen lever i. Det är även en reflexiv del när 

informanterna möts av kategorin det goda lånet och den goda låntagaren av mig som forskare 

och hur detta påverkar kategoriseringen av det goda lånet och den goda låntagaren utifrån hur 

de kategoriserar både sig själva och andra människor omkring sig genom att bli medvetna om 

att det finns en skillnad mellan vad som är bra och vad som är dåligt. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka den sociala konstruktionen av de gemensamma 

uppfattningarna om det goda lånet och den goda låntagaren. Dessa delade uppfattningar 

analyseras kring kategorierna skuld, risk och värde utifrån låntagarens perspektiv för att skapa 

en medvetenhet om de förändringar som sker i det svenska samhället och hur detta leder till 

trender i låntagande. Genom att utföra en studie av den sociala konstruktionen av det goda 

lånet och den goda låntagaren kan jag bringa en medvetenhet om hur människor kategoriserar 

sig själva som låntagare, hur de kategoriserar andra och hur dessa delade uppfattningar om 

vad som är det goda lånet i det svenska samhället etablerats och hur dessa delade 

uppfattningar kommer påverka framtidens låntagare. Det har genomförts få tillämpade 

kulturanalytiska undersökningar av lån och låntagare i Sverige då detta fält oftast domineras 

av ekonomer (Roszbach, 1998, Carling, 1998). Det finns därför en brist i förståelse för hur 

människor inte bara lever med lån men också vilka förändringar som påverkar låntagares 

delade uppfattning om värdet av lån och vad som gör en låntagare till en god låntagare. Lån 

möjliggör saker i människor liv men det tillkommer restriktioner då låntagaren är försatt i en 

skuld, större lån som hus kan ta en livstid att betala tillbaka vilket gör det intressant att se när 

lånet kommer in i fokus hos låntagare. Låntagare finns överallt, vare sig det är lån för bostad, 

bil eller utbildning. I det svenska samhället idag är det svårt att hitta individer över 25 som 

aldrig varit i kontakt med lån eller har en åsikt om lån och låntagare. Detta beror dels på att i 

det svenska samhället idag har vi fler människor än någonsin som studerar på universitet eller 

högskola och har ett behov av att kunna försörja sig själva under sin studietid. Antal låntagare 

i Sverige som tar ut studielån har ökat stadigt varje år från 2009 till 2013 med ungefär 20 000 

nya låntagare varje år (http://www.csn.se/om-csn/statistik/studiestodsstatistik-1.4485), detta 

räknar inte in de som enbart tar ut bidragsdelen av CSN. Samtidigt ökar prisutveckligen av 

bostadsmarknaden i Sverige, där bostäder blir dyrare och färre 

(http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi). I samband med att 

bostäderna blivit dyrare har samtidigt en trend sedan 1990-talet varit att de svenska hushållens 

skulder ökat mer än inkomsterna och 2013 är skuldkvoten på en rekordhög nivå 

(http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi). Detta är delar av det 

svenska samhället som den svenska låntagaren lever i och med ett ökat behov av utbildning 

och höjda bostadspriser har det aldrig varit viktigare att se på utvecklingen av lån och 

låntagare utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv.  
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Kulturanalytikerna Billy Ehn och Orvar Löfgren påvisar att det finns ett behov att 

analysera och forska kring sådant som verkar självklart och naturligt i människors liv (Ehn & 

Löfgren, 2001, s.21). Få reflekterar över lånets existens men flertalet har en åsikt om det och 

det är något som många i Sverige har en relation till, vare sig det är genom egna erfarenheter 

eller människor i deras närhet. Genom att undersöka den vardagliga aspekten som tidigare 

varit försummad och de normativa utsagor om hur man bör leva, om det goda och om högre 

värden kan man komma till en förståelse om dess innebörd utifrån ett större kulturellt 

perspektiv (Ehn & Löfgren, 2001, s. 10). Föreliggande studie är en undersökning om 

gemensamma uppfattningar kring skuld, risk och värde samt handlingar som amortering, 

sparande och förhandling om vad som utgör det goda lånet och den goda låntagaren i den 

förändring som sker. Genom att öka förståelsen för låntagare och vad som möjliggör och 

hindrar dem kan bankerna skapa produkter som passar framtidens låntagare.  

Forskningsfrågor:  

 Vad är de gemensamma uppfattningarna hos låntagare om det goda lånet och den goda 

låntagaren i Sverige?  

 Vilka förändringar sker i det svenska samhället som påverkar de gemensamma 

uppfattningarna om det goda lånet och den goda låntagaren?  

 Vad kan svenska banker göra för att tillmötesgå framtidens låntagare? 

1.3 Teoretisk ram 

1.3.1 Ian Hacking: Idéer kring det socialt konstruerade 

Jag har valt att utgå från filosofen Ian Hacking och hans teorier kring det socialt 

konstruerade genom att analysera hur idén om det goda lånet och den goda låntagaren 

konstruerats.  

Idéer existerar inte i ett vakuum, de befinner sig i en social infattning som i detta fall är det 

svenska samhället, vad Hacking kallar för matris (Hacking, 1999, s. 24). När Hacking 

diskuterar idéer menar han uppfattningar, begrepp, trosföreställningar, attityder, teorier. Idéer 

är sådant som diskuteras, accepteras, delas, formuleras, utarbetas, klargörs och utmanas 

(Hacking, 1999, s. 38). Idéer är ett för brett begrepp i analys av det goda lånet, att klumpa 

ihop kategorier som uppfattningar och teorier under ett och samma tak fungerar inte i 
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praktiken. Istället vill jag fokusera på de delade uppfattningarna som låntagare har kring det 

goda lånet och den goda låntagaren, det som informanterna diskuterar och där delade 

uppfattningar av lån och låntagande har sett annorlunda ut i olika skeden i den svenska 

historien samt hur de delade uppfattningarna ser ut idag kring de tre begreppen: skuld, risk 

och värde. I matrisen finns det också objekt; med objekt menar han människor, tillstånd, 

åkommor, bruk, handlingar, beteenden, klasser, erfarenheter, relationer, materiella föremål, 

ämnen och partiklar (Hacking, 1999, s. 38). Det är sådant som är i världen, relationer som 

exempelvis de mellan låntagare och långivare är enligt Hacking objekt likväl som kvarkar 

vilket är problematiskt då han klumpar ihop flera saker under ett och samma tak. Jag påstår att 

relationer och handlingar (Miller, 2009) är det viktiga i min studie då de tar form i något 

aktivt som skapar den goda låntagaren. Jag är också intresserad av att undersöka hur 

uppfattningar av goda lån växelverkar med de handlingar som låntagare utför. 

Hacking ställer sig den svåra frågan om vad som är socialt konstruerat (Hacking, 1999). 

Detta är en respons till de diverse krig som pågår i forskningssammanhang, kulturkrig, 

naturkrig och även Freudkrig (Hacking, 1999, s. 15). Jag behöver inte ställa några sådana 

svåra frågor till mig själv i samband med lån. Hacking skriver att det inte går att hitta en bok 

om den sociala konstruktionen av riksbanken eller checkar då social konstruktion oftast 

diskuteras i termer när ämnet är något diffust i de material som används för att skapa en 

konstruktion (Hacking, 1999, s. 26). Lån är inte diffust, lån är en social konstruktion. Syftet 

med uppsatsen är inte att klargöra huruvida lån är en social konstruktion eller inte. Som 

Hacking skriver: det finns sällan en anledning att påpeka det tydliga, det finns en anledning å 

andra sidan att förstå utvecklingen av de delade uppfattningar kring ämnen som är en följd av 

historiska händelser, sociala krafter och ideologi (Hacking, 1999, s. 14). Det goda lånet och 

den goda låntagaren är en social konstruktion då det har blivit skapat, modifierat och 

genomgår förändringar. Genom att analysera de delade uppfattningarna och kategoriseringar 

som finns i anknytning till lån och att vara låntagare kan en ökad förståelse bildas för vad det 

innebär att vara låntagare, detta görs genom att undersöka de kulturella samhörigheterna 

(Hacking, 1999, s. 24). Det är också bindande till en lokal tes som jag ämnar skapa 

medvetande om. En lokal tes är när man ämnar höja medvetenhet om något särskilt (Hacking, 

1999, s. 19), i detta fall lånkultur i Sverige. Istället för att undersöka fakta i anknytning till 

lånsammanhang, vilket är en del i den sociala konstruktionen, är det även viktigt att förstå 

varför man gör en undersökning. Att vara försatt i skuld medför bekymmer och hinder i 

människors liv och för att skapa bättre produkter behöver man få en bättre förståelse av dessa 
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bekymmer. Förståelse som kan bidra till förändringar för det bättre än att fastna i en debatt 

om vad som är rätt och fel och förstå vad låntagande är på väg för att bättre kunna hantera det. 

Det räcker nämligen inte bara att undersöka individers delade uppfattningar om lån och att 

vara låntagare, det behöver förstås i kontext av det som sker runt dem i det svenska samhället.  

I sociala konstruktioner diskuteras det grader av engagemang. Sociala konstruktioner är 

sådant som inte hade behövt finnas (Hacking, 1999, s. 20); det som är mänskligt skapat i 

kontrast till sådant som kan tillhöra naturvetenskapen som hur blodet pumpar runt i kroppen. 

Det finns även de som tar argumentet längre i diskussioner om det socialt konstruerade att det 

är dåligt och att det behöver göras av med eller radikalt förändras (Hacking, 1999, s. 20). Lån 

hade inte behövt existera, det är en mänsklig uppfinning. De delade uppfattningar om det 

goda lånet är inte något nödvändigtvis dåligt men däremot finns det en brist i förståelse som 

skulle kunna bidra till bättre lånprodukter för framtidens låntagare. Man börjar hävda att X 

(ämne) är socialt konstruerat i de fall när man finner att det i nuvarande läge tas för givet och 

det förefaller oundvikligt (Hacking, 1999, s. 26). Lån verkar oundvikligt, föreställa sig ett 

Sverige utan lån hade sett betydligt annorlunda ut och ingen ifrågasätter att lån finns i 

Sverige. De flesta har nog svårt att se ett fungerande svenskt samhälle utan lån och när något 

som är vitalt för det svenska samhället men tas för givet är det extra viktigt att det undersöks. 

Varför saker som ter sig tydliga och självklara förefaller naturliga behöver ifrågasättas för att 

kunna skapa en medvetenhet om dess inverkan på människor och hur detta kan hjälpa banken 

att skapa bättre produkter för framtidens låntagare. 

Denna studie ingår i vad som med Hackings ord kallas reformatoriskt engagemang. Detta 

innebär att det socialt konstruerade inte hade behövt existera men som det ser ut nu verkar vi 

inte kunna leva utan det  (Hacking, 1999, s. 36).  Det reformatoriska engagemanget går även 

längre och påstår att det socialt konstruerade genomgår en förändring som i nuvarande läge 

behöver modifieras för att förändra det till det bättre. Reformation i detta sammanhang är en 

förbättring, att skapa en bättre tillvaro i dess givna sammanhang. Det goda lånet finns i 

samhället idag med dess gemensamma uppfattningar och handlingar. Det hade inte behövt 

vara på det sättet men genom att inse vad det goda lånet är och vad den goda låntagaren är kan 

modifikationer göras av banken för att undanröja vissa av de hinder som finns i anknytning 

till att vara låntagare i dagens Sverige.  
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1.3 Metod 

Denna studie bygger på det etnografiska material som är hämtat från det projekt som 

gjordes för Konceptbanken. Då jag huvudsakligen har intresse för de gemensamma 

uppfattningar och föreställningar som låntagare har av lån och att vara låntagare, och de 

handlingar och beteende som blir en yttring av dessa föreställningar, använder jag mig av 

metoder för att komma till djupet av mitt ämne. De uppfattningar som låntagare har kommer 

från de berättelser individer delat med sig av. Berättelser håller en stark metodologisk 

utgångspunkt för studien då de gestaltar den närvaro som lån har i det svenska samhället och 

för låntagare. Dessa sker i formen av semistrukturerade intervjuer och en fokusgrupp. En 

annan del av materialet är det historiska material som är hämtat från en frågelista som gjordes 

av en doktorand i etnologi om banken och vardagsidentitet 1996. Vissa av intervjuerna har 

genomförts på engelska och därför kommer vissa av citaten att vara på engelska, samma sak 

gäller för fokusgruppen som även den genomfördes på engelska.  

1.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna fungerar som ett sätt att komma in på människors uppfattningar om lån och 

låntagare genom de berättelser som de delar med sig av. Det är en möjlighet att se vilka 

värderingar människor lägger på lån och vilka moraliska innebörder som är associerade med 

att vara låntagare i Sverige. Semistrukturerade intervjuer är en metod som ger informanterna 

utrymme för att själva under intervjuns gång samtala om det de anser viktigt samtidigt som 

det finns en ram för vad som ska samtalas om samt ger intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor (Davies, 1999 s. 95). Informanterna hittades genom Konceptbanken och deras 

samarbetspartner Villabanken men även av mig och de andra studenterna som genomförde 

projektet. Villabanken skickade ut förfrågningar till sina kunder om vår studie och frågade om 

deras kunder ville deltaga. Kriterierna för informanterna var att de måste vara låntagare och 

mellan 25-55 år gamla. Vilken typ av lån de har är av mindre betydelse då syftet är att 

undersöka de delade uppfattningar av vad det goda lånet och den goda låntagaren. Intervjuer 

medför också en problematik då jag genom dem kategoriserar informanterna som låntagare, 

jag har bestämt ämnet och har kontroll över vad intervjuerna ska handla om (Davis, 1999, s. 

101). Genom att få informanterna att kategorisera det goda lånet och den goda låntagaren 

driver jag dem till att ta ställning till saker de annars inte skulle tagit ställning till. De två 

andra studenterna genomförde sina intervjuer med sina egna agendor och därför skiljer sig 

materialet åt och även om vi alla fokuserade på lån och relation till lån skiftar ibland fokus i 



8 
 

intervjuer och olika intervjuare har olika sätt att hantera sådana situationer vilket leder till 

olika fokus inom samtalsämnet (Davis, 1999, s 103). Då vissa intervjuer genomfördes på 

engelska skapar det en problematik då de som medverkade hade svenska som modersmål men 

ombads prata på engelska vilket får en inverkan på tolkningen av intervjuerna. Jag har inte 

översatt citaten till svenska utan behåller dem på sitt genomförda språk då jag vill undvika att 

skapa partiska tolkningar av citaten.  

1.3.1.1  Informanterna 

Informanterna intar en central roll i studien. De är alla individer och för att undvika att 

göra dem till en och samma röst vill jag introducera dem då deras uppfattningar kommer vara 

genomgående i studien. 

Fredrik är 34 år och business controller. Han bor tillsammans med sin sambo och hennes 

6-åriga dotter i ett hus. Han har ett eget bostadslån för en lägenhet som han införskaffade 

2010 och ytterligare ett lån som han delar med sin sambo för den nuvarande bostaden. Fredrik 

har betalat av sin studieskuld.   

Patrik är 44 år och planeringskonsult. Han bor tillsammans med sin fru och deras nyfödda 

son i ett hus som de tog ett bostadslån för 2007. Patrik står för 2/3 av lånet och hans fru för 

resten. 

Lars är 27 år och ingenjör. Lars har bara en studieskuld som han håller på att betala 

tillbaka.  

Magnus är 54 år och produktchef. Han tog sitt första lån när han var 20 år gammal för en 

bil på 10 000 kr. Han har även tagit lån för bostad och renovering av bostad. Magnus har 

också ett företagslån för sin firma. 

Sara är 26 år och lantmätare. 2013 tog Sara ut sitt första bostadslån för en mindre lägenhet 

i Stockholm. Under tiden för intervjun hade hon precis fått sitt lån godkänt av banken. Sara 

har en studieskuld som hon är i processen av att betala tillbaka.  

Anna är 42 år och flygledare. Hon bor tillsammans med sin man och två barn. Hon delar 

bostadslån med sin man för deras nuvarande villa. Anna har även en studieskuld som hon är i 

processen av att betala tillbaka.  
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Kristoffer är 26 år och studerar psykologi på Lunds Universitet. Kristoffer har en 

studieskuld men har ännu inte börjat betala tillbaka den. 

Karina är 44 år och ekonom. Hon tog sitt första lån 1979 för ett hus. Hon sålde sedan det 

huset med vinst och betalade tillbaka lånet fullt. Idag bor hon i ett nytt hus men har inga lån. 

Karina har heller inga studieskulder.    

1.3.2 Fokusgrupp 

Fokusgruppen genomfördes hösten 2013 med svensktalande akademiker som var på väg ut 

i arbetsmarknaden. Den genomfördes på engelska då jag höll i den tillsammans gemensamt 

med en engelsktalande kollega. Det genomfördes ytterligare en fokusgrupp men 

informanterna som deltog i den fokusgruppen är äldre än den åldersgrupp som jag beslutade 

för att använda i studien, samt låg fokus för den fokusgruppen på kreditkort. Då denna studie 

fokuserar på lån uppfyller den inte kriterierna för att inkluderas här. Syftet med den 

akademiska fokusgruppen var att undersöka den inställning som gruppen hade till lån och 

kredit. Ingen av informanterna som deltog i fokusgruppen hade tagit lån utöver studielån. 

Anledningen till att de är intressanta är för att de är framtidens låntagare och deras perspektiv 

på lån speglar vad individer i åldrarna 25-30 har för föreställningar om lån och hur det är att 

vara låntagare. Även om de inte har tagit ett bostadslån, blancolån eller billån betyder inte det 

att de inte har uppfattningar kring lån och låntagande och de fungerar som en kontrast mot 

dem som idag är låntagare hos en bank. Även de är försatta i skuld till en finansiell institution 

precis som låntagare hos en bank då de har studieskulder.  

Anledningen till att akademiker intervjuades i fokusgrupp var för att de är från liknande 

bakgrunder då de alla studerade på universitet/högskola. Folk med liknande bakgrunder 

tenderar att fungera bäst i fokusgrupper då det bidrar till god samtalston och minskar risken 

för konflikt (Davies, 1999,s. 105).  Det var även intressant att se hur individer diskuterar i 

grupp om ett potentiellt känsligt ämne som hanterar att vara i skuld till någon. Att analysera 

den interaktion som sker mellan olika individer med samma bakgrund ger indikationer på vad 

som är viktigt för framtidens låntagare genom att också se vilka aspekter av lånet som de inte 

diskuterar. Denna interaktion är även problematisk då den kräver att en mer komplex form av 

interaktion mellan deltagare och intervjuare (Davis, 1999, s. 105). För att motverka hetsiga 

diskussioner mellan deltagare och för att kunna hantera fokusgruppen så att diskussionen flöt 

framåt hade vi två personer till att leda fokusgruppen. Det var dels för att dela ansvaret men 
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också för att kunna anteckna och observera deltagarna ifall gruppen behövde vägledas till 

andra områden inom ämnet.  

1.3.3 Frågelista 

Ytterligare en materialkategori utgörs av svar på en frågelista utförd av Folklivsarkivet 

1996. Den formulerades av Lennart Börnfors som ett led i materialinsamlingen till hans 

doktorsavhandling om yrkesvardag och yrkesidentitet på banken (Börnfors 1996). Frågelistor 

används främst när man vill ha fram historier kring individer där den som svarar på 

frågelistan själv bestämmer över vad den vill dela med sig av för erfarenheter (Hagström & 

Marander, 2005, p.16). Detta material används främst som en historisk kontrast till 

berättelserna från informanterna i de semi-strukturerade intervjuerna och fokusgruppen. 

Frågelistan ger mig tillgång till en mängd material som jag annars inte skulle fått tillgång till 

då jag saknar den tid det tar att genomföra en själv. I form av historisk kontrast fyller den sitt 

syfte att lyfta fram föreställningar som individer hade vid låntaganden under 1990-talet. 

Många som besvarade frågelistan var över 50 år, det finns därför ingen som besvarade 

frågelistan som var inom samma åldergrupp som de som medverkade i den akademiska 

fokusgruppen vilket bidrar med en problematik då jag inte har ett historiskt material från 

individer som var i åldrarna 25-50. 

1.3.4 Etik och reflexivitet 

All forskning som använder sig av den etnografiska metoden att intervjua individer har 

som ansvar att upplysa informanterna om syftet med forskningen (Davies, 1999, s. 46). Alla 

som medverkade i undersökningen för Konceptbanken och antingen ställde upp i intervjuer 

eller i fokusgruppen blev informerade om syftet för projektet samt att intervjuerna skulle 

kunna komma att användas för masteruppsatser. I studien använder jag mig av pseudonymer 

för informanterna då forskning som handlar om ämnet privatekonomi kan vara ett känsligt 

sådant, då det behandlar ämnen som att vara i skuld, hur man värderar sin egen roll som 

låntagare och att utsätta sig själv för risker. När dessa sätts i negativ kontext kan det vara 

emotionellt jobbigt att dela med sig av då det kan verka som ett misslyckande för 

informanterna.  

För att behålla förtroendet från informanterna är det viktigt att de känner sig trygga med att 

dela med sig av sina berättelser och att detta kan ske, utan risk att det blir publik kännedom, 
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samt för att det var något som utlovades innan intervjuerna och fokusgruppen genomfördes. 

Jag vill också ta tillfälle att informera läsaren av denna studie om att de som medverkade inte 

var i några grava ekonomiska svårigheter eller gav intryck av att ha hamnat hos kronofogden. 

Detta betyder att det inte finns material från människor som varit i utsatta ekonomiskt svåra 

situationer och inte är något jag kommer analysera vilket dock skulle vara möjligt för en 

framtida studie. 

Som forskare går jag ut och frågar vad som gör ett lån värt de risker som kommer med lån 

och hur människor ser på sig själva i rollen som låntagare. När individer blir kategoriserade 

som de blir i min studie blir de medvetna om de idéer, föreställningar och teorier som kretsar 

kring ämnet (Hacking, 1999, s. 23). Främst genom att jag som intervjuare ställer frågor som 

hanterar dessa uppfattningar. Jag som ansvarig för studien har ett stort ansvar för hur 

kategoriseringen går till då en kategorisering kan placera människor där de inte vill bli 

placerade samt att det kan motverka effekten av en realistisk studie. Det ger också 

informanterna möjligheten att placera sig själva i diverse kategoriseringar, den dåliga eller bra 

låntagaren. Det som är tydligt är att ingen av informanterna varken i intervjuerna eller i 

fokusgruppen placerar sig själva i kategorin som dåliga låntagare och när en kategorisering 

sker eller konstrueras som här är fallet förefaller det i kontraster av gott och ont, speciellt i 

åtanke med min studie som heter den goda låntagaren där jag som forskare gjort de första 

kriterierna att placera informanter. För den akademiska fokusgruppen har kategoriseringen en 

extra effekt då de inte identifierar sig med att vara låntagare utan det är en placering som jag 

gör åt dem även om de har tagit ut lån. Då jag som intervjuare kategoriserar dem som 

låntagare blir de medvetna om sin egen kategorisering. I denna kategorisering fortsätter 

kategoriseringar, att vara låntagare är inte tillräckligt för att beskriva en låntagare då 

problematiseringen av det goda och det dåliga fortfarande finns kvar. Det goda utgörs inte 

bara av ifall individer har ett lån utan även genom de kvalitéer som lån och låntagaren har 

såsom lånets värde och låntagarens ansvarskänsla. Jag som utfört studien har valt dessa 

kategorier vilket medför viss problematik då jag inte kan genomföra en analys på alla de 

kategorier som uppkom under studien. De tre kategorierna som jag analyserar vidare hade 

kunnat se betydligt annorlunda ut om en annan forskare hade utfört studien, både för hur jag 

kategoriserade dem och hur låntagaren kategoriserar sig i följd av min kategorisering.   
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1.4.4 Tidigare forskning 

Detta är ett problematiskt fält då väldigt lite forskning har gjorts om lån och att vara 

låntagare i Sverige. Jag använder mig av etnologen Lennart Börnfors frågelista som tidigare 

presenterats om bankmannen och vardagsidentitet. I hans frågelista var det möjligt att komma 

åt material i en sektion om låntagares uppfattningar om lån och sparande. Vidare tar jag del av 

antropologen David Graeber och hans studie kring skuld och dess 5000 års historia (Graeber, 

2011). Graeber ger insikt om skulds utveckling samt om de teorier som berör skuld. Han 

spårar den historiska utvecklingen av skuld från antika civilisationer till modern tid och de 

ekonomiska kriser som världen har gått igenom. Han hävdar att skuld ofta är en drivande kraft 

bakom revolutioner och sociala och politiska skiften. Graeber har varit bra att använda då han 

ger det historiska perspektivet av skuld samtidigt som han är oförmögen att assistera mig i 

vissa avseende i min studie då han inte fokuserar på den vardagliga aspekten av att vara 

försatt i skuld som jag gör i min studie. Sociologen Richard Sennett skrev en bok om karaktär 

i det flexibla samhället och hur arbetsmarknadens förändringar sipprar igenom i risk i alla 

aspekter av människors liv, men framförallt i anknytning till arbetsmarknaden och människors 

karaktär (Sennet 2006). Jag har till viss del använt mig av sociologen Georg Simmels teori 

kring värdet av ting som kan mätas i pengar och dess relation till människan som köper tinget 

(Simmel, 1990). Samtidigt hanterar inte Simmel lån i anknytning till pengar, visserligen går 

han in på kredit men inte den aspekten av värde när en individ också är försatt i skuld till en 

finansiell institution. 

1.5 Disposition 

I inledningen har jag gett en bakgrund, syfte samt problemformulering till uppsatsen. Jag 

har redogjort för den teoretiska ramen samt vilka metoder jag använder mig av. Det som följer 

är analysdelen som är indelad i tre huvudkapitel: Skuld, risk och värde. Tillsammans 

analyseras tre viktiga kategorier med att vara låntagare i Sverige. Efter analysen följer en 

diskussion där jag binder samman skuld, risk och värde för att bedöma vilka kvalitéer som 

utgör den sociala konstruktionen av det goda lånet. I diskussionen finns även den tillämpade 

delen av studien där jag framför praktiska tillämpningsområden för hur denna studie kan 

användas.  
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2. SKULD 

För att uttrycka det kort, lån är en skuld. En skuld mellan två parter varav en har en 

skyldighet att ge tillbaka det som utlånats (Graeber, 2011, s. 115). En skuld sker alltid med ett 

löfte. Att sätta sig i skuld utlovar att något kommer att bli återgäldat. Den sortens lån jag 

fokuserar på är den sortens lån där en kredit medföljer. Ett lån mellan en individ och 

finansinstitution, till exempel banker eller CSN (centrala studiestödsnämnden). Graeber 

analyserar skuld och dess historiska utveckling. Graeber beskriver skuld på följande sätt: 

Debt is what happens in between: when two parties cannot yet walk away from 

each other, because they are not yet equal. But it is carried out in the shadow of 

eventual equality. Because achieving that equality, however, destroy the very 

reason of having a relationship, just about everything interesting happens in 

between. (Graeber, 2011, s. 122) 

Vad Graeber beskriver är en relation mellan två parter som inte kan komma ifrån varandra 

förrän en skuld har återgäldats. Båda parterna börjar som jämlika, oberoende av varandras 

existens. När individen tar ut ett lån är denna inte längre jämställd den som lånar ut pengar 

och samtidigt bildas en relation som är olik andra sorters relationer. För att förstå vad det 

innebär att vara jämlik behöver jag kort förklara den svenska historiska uppfattningen om 

jämlikhet mellan individ och institution och vad det betyder att vara oberoende.  

2.1 Jämlikhet och oberoende 

När Graeber tar upp jämlikhet mellan två parter som blir ojämlika genom lån undviker han 

att gå in på vad han menar med jämlikhet (Graeber, 2011). Hur är individer och institutioner 

jämlika och i vilket asveende? Jämlikhet existerar essentiellt sett i en relation mellan två eller 

fler personer som behandlas på liknande sätt men som inte är identiska med varandra (Fourie, 

2012 s. 108). Som jag tolkar Graebers användning av ordet jämlikhet innebär den att den 

uppstår genom ett oberoende från varandra i samband med skuld. I lånsammanhang vill jag 

påstå att det tillkommer ytterligare ett perspektiv på jämlikhet och det är mellan olika 

individer som skuldsätter sig hos institutioner.   

Enligt historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh finns en stark socioekonomisk 

historia av svenskar som statsindividualister, av människor som behövt sätta sin tillit till 

staten för beskydd och för att kunna behålla sitt oberoende från andra människor (Berggren & 
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Trädgårdh, 2009, 110). Det härstammar från det gamla bondesamhället när kungen och 

bönderna gjorde upp för att skydda sig själva från adeln. Det finns föreställningar om att 

svenskens högsta önskan är att göra sig fri från bojorna som är andra människor, ett 

oberoende som innebär att de gör sig beroende av staten (Berggren & Trädgårdh, 2006, s. 13). 

Detta oberoende gör individer jämlika andra människor samtidigt som det kommer med ett 

starkt beroende av staten, som i sin tur beskyddar den enskilde individen (Berggren & 

Trädgårdh, 2006, s. 33). När det kommer till oberoende från finansiella institutioner ter det sig 

annorlunda. Finansiella institutioner är inte staten. De större bankerna som Swedbank, 

Nordea, Handelsbanken har statsgaranti vilket innebär att kunderna får tillbaka sina pengar 

ifall bankerna skulle gå i konkurs (Börnfors, 1996, s. 26). Detta är en viktig faktor till att 

informanterna, både från fokusgruppen och intervjuerna, liksom de som besvarade frågelistan 

1996, litar på banken även om de flesta är överens om att de ogillar den. Att vara jämlik är 

starkt knutet till en nödvändighet att ha en tillit till de institutioner som kan hjälpa sina kunder 

i ekonomiska situationer som de känner att de själva inte klarar av även om de ogillar att vara 

i beroende av någon annan för att det ska kunna ske.  

Innan individer har kontakt med banken och har skapat en relation till den genom 

utnyttjandet av dess tjänster är de jämlika, då de är tämligen oberoende av varandra. Dock 

finns det stora svårigheter att leva i det svenska samhället utan att vara kund i en bank då 

människors lön oftast betalas ut till lönekonto, i många affärer behöver man betalkort för att 

kunna handla och så vidare. Informanterna anser att det är svårt för människor att leva i 

Sverige utan att någonsin ta ett lån; i många avseende ses det som en nödvändighet för att 

kunna uppfylla sina personliga önskningar. 

If I can avoid it I will probably not take out a loan because I see it as a burden. 

You’re never free if you’re in debt. /……./ I realize as well that I’m not going to 

be able to avoid taking a loan for a house or an apartment, but I will try as much 

as possible not to take a loan (Fokusgrupp,  2013) 

Skuld är något som individer vill undvika då det gör dem beroende och hindra dem från att 

vara fria som informanten i den akademiska fokusgruppen beskriver. Individen är samtidigt 

medveten om att det kommer komma en period då denna individ kommer behöva ta ett lån för 

att kunna skaffa sig ett hus eller lägenhet.   



15 
 

Banken är beroende av att individer tar lån för att kunna upprätthålla sin verksamhet och 

för att kunna generera pengar från lånräntan (Börnfors, 1996, s. 22). Men fram till den punkt 

då de träffas för att förhandla fram ett kontrakt finns det ett oberoende, en jämlikhet inför 

varandra i alla fall inom lånsammanhang. Detta beroende är gynnsamt för banken men också 

fördelaktigt för individen som kan uppfylla sina önskningar, även om dessa önskningar ibland 

tar sig formen av en nödvändighet. Samtidigt finns föreställningen att det är ofördelaktigt för 

individer att skuldsätta sig då de försätter sig i en situation där de behöver betala tillbaka mer 

än vad de lånat och vara beroende av banken under en längre period. 

Jämlikhet mellan olika individer inför samma institution ter sig annorlunda än jämlikhet 

som är oberoende mellan individ och institution. Jämlikhet mellan individer som har samma 

finansiella institution är starkare knutet till rättvisa än vad det är att vara oberoende. Rättvisa 

att bli behandlade som jämlikar (Bauman, 2002, s.111). Alla ska behandlas lika inför samma 

institution, det är grundprincipen. Svågerpolitik tas av ett flertal av informanterna upp som 

exempel på en negativ komponent när de reflekterar över jämlikhet mellan individer. De anser 

att banken ska behandla dem lika. Idén existerar idag bland informanterna att ett rättvisare 

system har etablerats då låntagare inte behöver träffa banktjänstemän ansikte mot ansikte för 

att förhandla. Bedömning av individer sker då oberoende av yttre attribut och möjligheten att 

kunna förhandla inte är en lika dominerande faktor som när individer försöker förhandla om 

räntesatser ansikte mot ansikte. 

När låntagaren ingår i ett beroende av banken finns det i Sverige även en lång 

socialdemokratisk historia av att ha möjligheten att vara ekonomiskt oberoende andra 

människor (Berggren & Trägårdh, s 2006, s. 128). Men också att andra inte ska vara 

ekonomiskt beroende av dem.  

 We still have a fairly separate economy, separate financial situations. We share 

expenses but we keep separate accounts. She is very proud financially. Even if I 

sometimes try to pay for more she will not accept it. (Fredrik, 34, intervju, 2013) 

Fredriks sambo har en sämre inkomst än vad Fredrik har och för båda är det viktigt att 

ekonomin är separerad.  Det är viktigt för båda att behålla sitt oberoende trots att de har ett 

gemensamt liv tillsammans. Oberoendet är inte bara för hans egen skull utan även för hans 

sambo skull så att hon kan behålla sitt oberoende genom att ha sin egen ekonomi. Han 

beskriver att han har försökt några gånger att betala för henne när de går ut och äter men hon 
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föredrar att de delar notan. Likaså delar Patrik och has fru upp sitt lån där Patrik har 2/3 av 

lånet medan hans hustru har 1/3. Både Patrik och Fredrik har akademiska bakgrunder med 

jobb som ger dem en högre inkomst än deras respektive. Genom utbildning och inkomst 

påverkar detta konsumtionen (Simonsson, 2005, s. 149). Samtidigt lever de tillsammans med 

människor som inte har samma medel för konsumtion som de själva vilket påverkar hur de 

hanterar sina lån och sin privatekonomi. De försöker organisera den ekonomiska delen av sina 

liv tillsammans med sina respektive för att skapa jämlika förhållanden. Detta leder till att 

Fredrik inte väljer den fina restaurangen när han ska ut och äta med sin sambo samtidigt som 

Patrik försöker räkna ut hur värdet av hans hus ökar om hans fru investerar pengar att 

renovera huset när han har 2/3 av lånet, vilket är svårt då värde av en renovering både i form 

av ekonomiskt och personligt värde är svårt att räkna på.  

I detta avsnitt tog jag upp vikten av beroende i lånsammanhang samt i personers 

privatekonomi. Hur beroende av staten följer av ett oberoende av andra människor och att det 

finns en önskan efter jämlikhet som kommer via att vara ekonomiskt oberoende andra 

människor.  

2.2 Tillit 

Tillit mellan låntagaren och finansinstitutionen indikerar att båda parterna måste vara 

pålitliga för att en relation ska kunna existera (Cvetkovich & Löfstedt, 1999, s. 54). Tillit 

kräver att parterna är sårbara inför varandra eftersom det följer av ett beroende. Genom att 

parterna gått in ett beroende av varandra tillkommer det en risk att en part ska sluta vara 

pålitlig och därför skada den tillit som byggs upp (Cvetkovich & Löfstedt, 1999, s. 129). 

Uttrycket ”bygga tillit” visar att tillit inte kan existera av sig självt. Tillit byggs upp genom att 

parterna bevisar att de är pålitliga. I lån från finansiella institutioner handlar det inte om tillit 

till någon som individen skapat en relation till under en längre tid, som en vän eller 

familjemedlem. Den som skaffar ett lån har troligtvis en relation tidigare till sin bank men det 

liknar inte en personlig relation. Att bygga tillit till en finansiell institution kräver en annan 

sorts tillit då det utgår från ett beroende som låntagaren helst inte vilja gå in i men som behövs 

för att denna ska kunna uppfylla sina önskningar.  

I skuldsammanhang finns det ett klart uttryck för sårbarhet bland informanterna. Ett flertal 

av informanterna uttrycker att det känns som att gå och tigga när de går till banken.  
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Jag tyckte det var jättejobbigt att beställa tid och skaffa ett lån för jag känner mig 

liten på banken. Jag känner att jag kommer och tigger och ber om någonting. Det 

känns som att de ska gå in och gräva i min ekonomi och säga att oj du är inte 

tillräckligt duktig på det här och det här. (Anna, 42, intervju, 2013) 

Med sårbarhet följer en förlust av kontroll från låntagarens sida. Informanterna anser inte 

att bankerna är lika sårbara som de själva är. Anna är också orolig över att hon ska bli sedd 

som en dålig låntagare i bankens ögon och därmed inte få ta ett lån. Ett amerikanskt ordspråk 

visar på denna maktskillnad: ”If you owe the bank a hundred thousand dollars, the bank owns 

you. If you owe the bank a hundred million dollars, you own the bank”. Dock är det få som 

kan låna den summan pengar av en bank vilket gör begreppet orealistisk i den private 

låntagares värld. De flesta informanterna känner sig sårbara inför banken och den kontroll 

som de kan utöva är deras val av bank. Sårbarhet är givet i lånsammanhang men låntagare kan 

välja för vilka de är sårbara och genom att göra det tar de tillbaka lite av den makt som 

kommer av att vara i beroende av en finansiell institution.   

I think a lot of people choose a bank very early on and then they tend to be loyal 

to that bank no matter how pissed off they are at their bank, because it seems to 

be a seemingly big effort to change a bank, but it is a very small effort in reality 

(Lars, 27, intervju, 2013) 

De har trots allt valt banken och tills dess att motsatsen bevisats, eller att de personligen 

drabbats av något som försätter dem i en utsatt situation från banken, väljer informanterna att 

stanna hos sin bank. Men, som Lars poängterar, stannar folk trots att de kanske inte gillar sin 

bank. Det finns ingen inneboende faktor som gör att individen tänker väl om finansiella 

institutioner.  

Ett av de tillvägagångssätten som institution och individ bygger tillit till varandra i en 

ojämn relation är genom granskning (Cvetkovich & Löfstedt, 1999, s. 46). Banken granskar 

möjliga kunder genom UC (tidigare kallat upplysningscentralen) som hanterar 

kreditupplysning (https://www.uc.se/). UC arbetar både åt privatpersoner och företag och är 

en verksamhet banker vänder sig till när de gallrar möjliga låntagare. UC beräknar åt 

bankerna ansökarens finansiella möjligheter att betala tillbaka lånet.  
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Individer använder sig också av andra åtgärder för att bygga en tillit till banken. Detta gör 

de genom berättelser. Berättelser som människor delar med sig av hjälper individer att göra 

val (Hunter, 2010, s. 233). Sara berättade att när hon var i processen att söka efter långivare 

använde hon sig av internetsidor, besökte forum som hon aldrig annars skulle besöka och 

letade information kring banker och andra människors erfarenheter av dessa banker. Hon 

frågade familj, vänner och bekanta var de tagit sina lån och vilka rekommendationer de hade 

till henne. Utifrån dessa berättelser baserade Sara sina beslut på var hon skulle ta sitt lån. Sara 

beskrev hur hon innan hon skulle ansöka om lån aldrig intresserat sig för banker eller räntor. 

När hon trädde in rollen av låntagare beskrev hon det som att hennes ögon öppnades upp. Helt 

plötsligt såg hon artiklar om lån i tidningar, hon läste igenom dem och bildade sig en 

uppfattning. Hon såg reklam på bussar och hållplatser för bankers erbjudande. Hon kan 

genom att ta ett lån utveckla och skapa sitt liv, oberoende av andra. Samtidigt var Sara 

tvungen att be sina föräldrar att vara borgenärer på hennes lån då hon inte har tillräckligt med 

säkerhet för att göra det på egen hand. Hon blir på så sätt både beroende av banken och sina 

föräldrar. Tidigare diskuterade jag hur individer kan göra sig beroende av finansiella 

institutioner som är kontrollerade av staten för att göra sig oberoende andra människor. Nu 

måste Sara göra sig beroende av båda parterna.   

När kunder har tillgång till information från vad som synes vara en opartisk källa, som 

hänvisar till vilka banker som har bäst eller sämst ränta, resulterar det i en matematisk fråga 

om vad kunden kan få bästa möjliga lån till lägst möjliga ränta och bra villkor. De 

matematiska elementen är inte övergripande realistiska då informanter litar mer på berättelser 

från andra individer då de villkor som ges ut av banken beräknas utifrån individen och inte 

överenstämmer för alla. På liknande sätt anser deltagarna i fokusgruppen att genom att söka 

information från flera källor och förhålla sig objektiv gör en till en ansvarsfull och god 

låntagare.  

I don’t trust the banks and I think you have to be a hard bargainer. You have to 

have quite a lot of information with you when you enter these situations to get you 

the best deal possible. I think I would ask my brother who is better at these things 

to help me. I would check the internet and see what other people think. All of this 

information gathering will bore me so much because it takes so long. I would go 

to different banks and see what the best deal is and I think it is so fucking boring, 
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but I will have to do it and I want to do it because I think it is good. It’s like 

cleaning your house or something. (Fokusgrupp, 2013) 

Personen från fokusgruppen känner att det är en nödvändighet att fråga runt, att banken 

inte går att lita på då den har sin egen agenda och verkar inte för låntagarens bästa. Samtidigt 

uttrycker personen att det är något bra att kolla runt, att vara aktiv och att leta efter de bästa 

erbjudandena och villkoren. Det är något som är tråkigt och inte något de personligen har en 

passion för men att vara ansvarsfull ligger mer på deras sida än vad den gör på bankens sida. 

Individen är den som behöver leva vidare med lånet, banken verkar inte bry sig om det så 

individen tar ansvar själv. Att ta detta ansvar är gott, att visa att individen bryr sig om sin 

ekonomi och därmed sitt liv som följer efter lånet vilket är en del i att vara en god låntagare.  

I detta avsnitt gick jag igenom några av de handlingar som den goda låntagaren gör för att 

bygga en tillit till sin bank. Genom att vara aktiv, bli intresserad av ränta skapar den goda 

låntagaren sina egna förutsättningar. Detta då de inte litar på banken att ge dem de bästa 

villkoren men också för att det är en del i att ta eget ansvar för sin situation.  

2.3 Rättsliga och moraliska skyldigheter 

I skuldsammanhang tillkommer alltid ett löfte om att skulden kommer att återgäldas. 

”they’d borrowed the money! Surely one has to pay one’s debts” (Graeber, 2011, s. 2). Det 

känns som en självklarhet att betala tillbaka dem: “Löften skapar skuld, och skuld skapar 

löften” (Holländskt ordspråk). Individen är inte tvingad att gå in i löftet men när den gör det 

tillkommer skyldigheten att återgälda löftet. I lånsammanhang finns två sorters skyldigheter: 

rättsliga och moraliska. De rättsliga skyldigheterna uppkommer från att ett samhälle skapar 

och driver igenom skyldigheter (Graeber, 2011, s.328). När individer skriver på ett kontrakt 

för att bli låntagare finns det en lång tradition bakom kontraktet som en gång skapats och som 

under tidens gång modifieras. När en individ inte lyckas genomföra sina skyldigheter 

genomdriver banken vissa aktioner för att få tillbaka det som lånats ut. 

Moraliska skyldigheter är svårare att förstå. En moralisk skyldighet är skyldigheten att 

följa det kontrakt som skrivits under, inte bara för att undvika de negativa rättsliga 

konsekvenser som uppstår vid misslyckandet av att fullfölja kontraktet, utan också på grund 

av individens moral som i sin tur sker i samverkan med andra människor. Skuldskyldigheter 

mellan institution och individ består av ett flertal regler som föreskriver och förbjuder vissa 
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sorters beteende (Cohen, 2010, s. 564). För att en skyldighet ska kunna uppkomma mellan 

individ och institution behöver två tillstånd uppfyllas: de regler som institutionen sätter upp 

behöver vara rättvisa mot alla som innefattas i liknande regelverk, och individen som träder in 

i kontraktet behöver göra det av egen vilja (Cohen, 2010, s. 565).  

Tillit grundas även på de skyldigheter och rättigheter som osynligt verkar bakom 

kulisserna. Även om de inte har någon juridisk innebörd inverkar de på relationen mellan 

individ och bank (Graeber, 2011, s. 189). Relationen mellan bank och individ i 

lånsammanhang är bundet i både de synliga och osynliga skyldigheterna. Återgäldandet av en 

gest är ett exempel på en moralisk skyldighet som oftast sker mellan individer som har en 

relation till varandra (Graeber, 2011, 127). En gest i skuldsammanhang kan till exempel vara 

att bjuda någon åter på middag som bjudit på middag vid ett tidigare tillfälle. Det är inte 

knutet till en skyldighet genom kontrakt utan genom en känsla av moralisk skyldighet. För att 

oberoende ska kunna uppnås måste vissa skyldigheter uppfyllas av låntagaren. I anknytning 

till lån är den ekonomiska skyldigheten att betala tillbaka en stark komponent. Låntagaren 

förväntas betala tillbaka en viss summa vid överenskomna intervaller och på det tillkommer 

en ränta som, om låntagaren inte betalar och därmed misslyckas att fullborda sina 

skyldigheter, medför vissa konsekvenser. En sådan konsekvens kan vara att förlora sitt hem 

och hamna hos kronofogden eller i mildare fall få betala förseningsavgifter. Att vara 

medveten om vilka skyldigheter man tar på sig är starkt förknippat med att vara en god 

låntagare. Skulden ska betalas tillbaka, det är en skyldighet, genom att vara medveten om det 

och vad det innebär är viktigt för att kunna räkna sig själv som en god låntagare. 

En individ har inget personligt förhållande till sin bank på samma sätt som en person har 

ett personligt förhållande till en bekant. Det är ändå en relation mellan två parter där en går i 

skuld till den andre. Till de ekonomiska skyldigheter som finns mellan bank och individ 

tillkommer det ofta osynliga skyldigheter som båda är del av att vara en god låntagare, 

outtalade skyldigheter som finns hos individen och institutionen men som inte är juridiskt 

bindande (Sheinman, 2000, s. 207). Ett exempel på en sådan skyldighet är när det för Anna är 

tid att binda om räntan. Banken skickar ett mail till Anna som informerar henne om att hon 

bör ta kontakt med banken om hon vill binda om räntan. Om Anna inte kontaktar banken 

binds räntan om automatiskt.  

När jag bundit räntan på fem år och den tiden går ut och inte jag gör något åt det 

binds räntan om på fem år. Då får jag hem ett papper där det står att jag ska titta 
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över räntorna. Om jag inte gör något binds min ränta om automatiskt. Det tycker 

jag är lite knasigt, för där bör bankerna kallat in för samtal. (Anna, 42, intervju, 

2013) 

Enligt kontraktet har banken ingen skyldighet att ordna möte med Anna då det är dags att 

binda om räntan. Samtidigt finns det banker som kallar in för att förhandla om räntan men 

som Anna ser det gör inte hennes bank detta. Hon anser att eftersom hon är kund bör det vara 

bankens skyldighet att ta kontakt med henne och ordna möte precis som det för henne är en 

moralisk skyldighet att höra av sig till banken. Att binda om räntan är även en viktig del i 

låneprocessen då hennes ekonomi en tid framöver påverkas beroende på om hon binder om 

räntan eller gör den rörlig. Även om skyldigheter och rättigheter som detta exempel inte är 

nedskrivet på ett papper betyder inte det att det inte har inverkan på den grad av tillit som en 

individ har till sin bank. 

I detta avsnitt gick jag igenom två av de skyldigheter som existerar när en individ är försatt 

i skuld till en finansiell institution. Då de juridiska skyldigheterna av att skriva kontrakt alltid 

är närvarande vid skyldigheter som skrivs på finns det även osynliga moraliska skyldigheter 

som låntagare anser att den finansiella institutionen ska infria. Genom att genomföra både de 

juridiska och moraliska skyldigheterna kan en individ vara en god låntagare.  

2.4 Hålla överenskommelser 

Att återbetala sin skuld och att hålla överenskommelser tar skepnad i att utföra vissa 

handlingar, vilka är en del av att vara en god låntagare. Det kan verka starkt förknippat med 

skyldigheter som analyserades i avsnittet ovan, och på många sätt är det också det. Att hålla 

en överenskommelse bör inte misstas för en skyldighet. Det är handlingen att hålla en 

överenskommelse som kommer efter att individen har tagit på sig skyldigheter och håller sin 

del av överenskommelsen (Sheinman, 2000, s. 209). Skyldigheten att återgälda kan existera 

utan handlingen, men handlingen kan inte existera utan skyldigheten. Människor kan gott och 

väl ta lån, medvetna om de skyldigheter som finns men om en av parterna inte håller sitt löfte 

och genomför sina skyldigheter försvinner tillit och en jämlikhet kan aldrig uppstå. Utan 

handlingen av att hålla sin överenskommelse från båda parter kan inte en god relation mellan 

institution och individ existera.  
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Olika lån innebär att återbetalningen utförs på olika sätt. Vid huslån amorteras lånet av och 

låntagaren har mer frihet att besluta om i vilken takt den vill betala av lånet. Vad gäller 

studielån har låntagaren mindre frihet i förhållande till i vilken takt som lånets betalas av. Det 

finns dock möjlighet att betala tillbaka stora summor av lånet på en och samma gång. 

Blancolån och avbetalningslån betalas även de tillbaka i en form av återbetalning som avgörs 

beroende på det kontrakt som överenskommits mellan individ och institution.  

Att vara i skuld är inte alltid märkbart, det är ett åtagande som kan pågå en livstid. När 

individer lever med något under längre perioder kan det inte alltid vara påtagligt i deras liv 

utan dyker upp under vissa situationer  

Signing up for CSN wasn’t a large hurdle in the beginning. When you start getting 

those reports which tells you how much the debt is. Then you get further reports of 

how much your debt has gotten bigger by. When the debt starts to rise it’s like, 

okay, what have I’ve gotten myself into.(Fokusgrupp, 2013) 

Detta är en reflektion från fokusgruppen. De som medvekade i fokusgruppen såg sig själva 

inte som låntagare men under vissa tillfällen i deras liv, till exempel när de fick hem rapporter 

från CSN, påminns dem om den skuld som de har försatt sig i. Även om de såg lån som en 

nödvändighet för att klara av sin vardag var lånet i sig inte emotionellt jobbigt att ta i början 

av låneprocessen. När lånet gör sig påmint om vilken skyldighet som låntagare har inser de att 

de är låntagare och att de lever med lån även om de inte alltid är medvetna om det.  

Amortering uppfattas som ett sätt att hålla sitt löfte och hur individen amorterar berättar 

hur individer ser på olika sätt att hålla sitt löfte.  

My wife wants to pay back and I have said to her that whatever she pays I will pay 

back as well. So if she pays back 2000, I will pay back 2000. Because I don’t want 

her to feel that she is the only one paying back on the loan. (Patrik, 44, intervju, 

2013) 

Patriks fru har en tredjedel av lånet då Patrik köpte huset innan de gifte sig. När hon ville 

bli delägare i huset hade hon inte de ekonomiska medlen eller inkomsten för att ta över halva 

lånet. Patrik sparar pengar när räntan är låg och lägger undan de pengarna till dess att räntan 

går upp. När räntan går upp amorterar han av stora delar av lånet. Patriks fru ser på 

situationen annorlunda, hon vill amortera med samma summa varje månad. Detta skapar 
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osämja i förhållandet då Patrik vill betala tillbaka lika mycket som sin fru vilket är 

jämlikhetsprincipen som tidigare diskuterats. Till synes verkar Patrik har ett mer pragmatiskt 

sätt att hantera sin återbetalning. Detta skulle kunna anses vara ekonomiskt skickligt om det 

inte vore för att de sparade pengar som förment skulle gå till amorteringen istället går till 

andra saker. Patrik beskriver sin fru som en person som vill betala tillbaka skulden för att det 

är det rätta att göra, och göra det inom en tidsplan som är realistisk. Då deras huslån ligger på 

över en miljon vill hon inte vara i skuld utan göra rätt för sig genom att betala tillbaka. 

Idén att leva och dö med sina lån är framträdande i låntagares berättelser. De flesta berättar 

att om de vann på lotto eller kom över en stor mängd pengar skulle de betala av sin skuld 

direkt. Detta är framförallt för att göra sig skuldfri, ett sätt att ta sig bort från de risker som 

finns med att vara låntagare och ha en avgift som följer en under långa perioder av livet. 

Genom att låna ut pengar till individen ger finansiella institutioner folk möjligheten att göra 

större inköp, som hus, vilka annars inte skulle kunna vara möjliga, men då banken får tillbaka 

sina pengar oavsett om individen lyckas betala tillbaka sin skuld eller inte finns det få 

incitament att betala av skulden inom sin livstid. Åtminstone är det vad låntagare föreställer 

sig. Om låntagaren inte lyckas betala tillbaka lånet kommer banken att sälja dennes hus och få 

tillbaka sina pengar. Samtidigt har banken fått ränta av låntagaren under den tid som denne 

betalade tillbaka på lånet. Att hålla en överenskommelse individer emellan liknar inte att hålla 

en överenskommelse som sker mellan institution och individ (Gaeber, 2011, s. 168). 

Ekonomiskt beroende och konsekvenser blir speciellt viktiga när det handlar om utlåning av 

pengar. Att hålla sin överenskommelse till den finansiella institutionen är mer en drivande 

kraft bakom individer som har en relation till varandra än vad det är en drivande kraft bakom 

en relation mellan individ och institution. Samtidigt visar denna studie visat att det ändå finns 

en moralisk pliktkänsla hos låntagaren mot långivaren, den sortens pliktkänsla som bygger på 

en god tillit till varandra som går bortom den skyldighet som drivs igenom via juridiska 

kontrakt. Det finns en viss form av pliktkänsla hos vissa låntagare men det är högst 

individuellt och beror på den relation som individen har till sin bank och individens moral om 

vad som är rätt (Patriks fru) och vad som är smart (Patrik).  

I detta avsnitt diskuterar jag hur individer upphåller överenskommelser. Det är inte nog 

med att vara medveten om skyldigheter, det behöver också ta form i handlingar som den goda 

låntagaren utför. Lån gör sig också påminda under vissa perioder i låntagarens liv, som när 

låntagaren får hem sin CSN-rapport.  
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2.6. Idén om skuld i den sociala konstruktionen av det goda lånet 

Gemensamma uppfattningar om att vara försatt i en skuld är att det är en kamp för 

jämlikhet för att bli oberoende av andra individer genom att göra sig beroende av finansiella 

institutioner. Detta beroende bildas hos låntagaren; andra kräver tillit av låntagare samtidigt 

som det finns en förståelse för att tillit byggs på båda hållen. Den delade meningen är att som 

god låntagare behöver man vara medveten om sina skyldigheter och hur man fullföljer dem, 

dessa kommer bland annat genom det kontrakt som skapas mellan finansiell institution och 

låntagare. Att vara i skuld verkar oundvikligt, precis som X i den sociala konstruktionen 

verkar oundvikligt (Hacking, 1999, s. 26). Det är en del i den sociala konstruktionen av idén 

av det goda lånet; för att det goda lånet ska kunna existera måste det finnas skyldigheter som 

parterna kan lita på att den andra fullföljer.  

Idéer om att det finns skyldigheter existerar inte i sig själva, utan det behöver bekräftas och 

genomföras genom handlingar. Idéerna och objekten som Hacking diskuterar växelverkar 

mellan varandra (Hacking, 1999, s. 49) för att skapa den gemensamma meningen om vad det 

är att vara försatt i skuld. Samtidigt som Hacking hellre ser att fokus bör ligga på idéerna går 

det inte att motsäga att handlingar som amortering har en enormt stor roll i den gemensamma 

meningen om att göra sig jämlik. Utan handlingen kan inte idén ta form eller utföras, den kan 

inte verka ensam. Den gemensamma meningen kring skuld är att det är ett beroende som är 

nödvändigt. Genom att göra sig oberoende den finansiella institutionen genom en 

medvetenhet om de juridiska och moraliska skyldigheterna, samt att ha en tillit till den andra 

parten, kan man genomföra de handlingar som krävs för att bli fri sin skuld. Handlingen att 

amortera, som jag använder som exempel på en växelverkan till de gemensamma meningarna, 

visar också att det finns olika tillvägagångssätt som skiljer från varandra beroende på hur 

individer uppfattar de juridiska och moraliska skyldigheterna.  

Statsindividualisten, som gör sig beroende av staten för att göra sig oberoende andra 

människor, finns fortfarande kvar hos den goda låntagaren samtidigt som det sker en viss 

förändring som anknyter till den större summa pengar som den goda låntagaren måste förse 

banken med för att ens kunna ta ut ett lån. Sara måste be sina föräldrar att vara borgenärer för 

hon kan inte betala insatsen till sin nya lägenhet och på så sätt gör hon sig dubbelt beroende, 

både av den finansiella institutionen som ska förse henne med ett oberoende från andra 

människor och av andra människor i form av sin familj.  
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Detta innebär en paradox i förhållande till synen på vad det goda lånet är: för att en individ 

ska kunna göra sig oberoende av andra människor måste hon samtidigt, för att uppnå detta 

mål genom att ta del av bankens lånprodukter, göra sig beroende av det. Det leder till den 

mening som de goda låntagarna delar mest av allt: att de kommer vara försatta i skulder under 

långa perioder av sina liv. Skuld är ett åtagande som behöver omsorg för det är något som 

vandrar med dem under långa perioder. Det betyder inte att den goda låntagaren vill bry sig 

om lånet men är villig att lägga ner den energi som krävs för att leva med en skuld, vilket 

kräver skyldigheter, och att göra det som krävs för att skapa sig en behaglig tillvara trots det 

åtagande som de tagit på sig. 
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3. RISK 

Risk härstammar från renässansitalienskans riscare och betyder ”drista sig” (Sennett, 2006, 

s. 113). För en persons karaktär innebär det att man vågar göra något som kan leda till både 

bra som dåliga saker i livet. De risker som kommer att diskuteras i detta kapitel är 

uppfattningar om risk i lånsammanhang och hur detta leder till vissa handlingar och 

beteenden. Jag vill tillägga att bankers granskning av individer innan de tar lån utesluter att 

lånet i sig själv ska vara en risk förutsatt att inte individen orsakar negativa konsekvenser på 

eget bevåg genom att inte hålla sin överenskommelse mot de skyldigheter låntagaren har 

gentemot banken eller beter sig oansvarigt.  

3.1 Sannolikhet – slumpen 

I matematiska sammanhang är risk knutet till hur stor sannolikheten är att något ska 

inträffa (Adam, Beck & Loon, 2000, s. 107). Till sannolikheten har vi dess motsats slumpen. 

Sannolikhet är förknippat med en beräkning som kan göras för att minimera risken medan 

slumpen är möjligheten att något kommer inträffa som är utanför individens kontroll (Foster, 

2011, s. 127). Då sannolikhet är betingat med någon form av beräkning av att något positivt 

eller negativt kommer inträffa, som är mer eller mindre möjligt att bevisa, är slumpen 

betydligt mycket mer osäkert. Slumpen är osäker i det avseende att den är oförutsägbart, kasta 

ett mynt i luften och slumpen avgör om det blir krona eller klave. Det finns ingen matematisk 

beräkning som kan avgöra hur myntet landar. I sannolikheten ingår det alltid en möjlighet för 

slump men i slumpen finns ingen möjlighet till sannolikhet (Adam, Beck & Loon, 2000, s. 

107). Det oväntade kan alltid ske och påverka den sannolikhetsberäkning som gjorts. Vid en 

diskussion av risk, vare sig det handlar om finansiell risk eller hälsorisk, reflekterar låntagare 

om en rädsla för risk som är baserad på sannolikhet eller slump. Risk i detta sammanhang är 

oftast associerat med hälsa och funderingar kring sin egen dödlighet. Risker är trots allt i vissa 

sammanhang en rädsla för att negativa konsekvenser kan komma att hända i framtiden eller 

möjligheten att det kommer att få en positiv utgång (Foster, 2011, s. 128). Människor till 

vardags tänker mer på förluster än vinster i sitt risktagande (Sennet, 2006, s. 115). Det är 

därför viktigt att informanterna, när de diskuterar risker och reflekterar över de negativa 

konsekvenserna, uppfattar låntagande som en nödvändighet som innebär risker snarare än att 

lån är en risk som ger möjligheter. Samtidigt reflekterar de att utan risken hade de inte haft 

möjligheten att ha det som de har.  
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Finns det inget moment av kontroll i risker som en låntagare tar är det sannolikt att 

personen inte kommer aett ta risken (Foster, 2011, s. 128). Kontroll blir dock märkligt när 

man pratar om det i samband med lån och skulder. Skuld i sig är en risk, men en långvarig 

sådan. Risker som är kortvariga, som att hoppa bungyjump eller köpa en soffa för 20 000 på 

kredit även om man för stunden inte har råd med det, kan återgäldas då de inte ligger 

överhängande under samma tidsperiod som ett lån gör.  

Sättet som låntagare tänker kring risk är i ett tidschema. Från vad lånet är värt nu, till vad 

som möjligen kommer ske den närmsta tiden och hur framtiden kan se ut. Baudrillard skriver 

att människor uppfattar verkligheten i det som varit eller det som kan komma att ske och de 

gör detta med hjälp av tecken (Baudrillard, 1998, s. 33). Dessa tecken tar bland annat formen 

av räntan, hur räntan går upp och ner och vad detta indikerar i deras risktagande. Människor 

gör det från en distans och det gäller även vid risk. Risk är baserat på tidigare händelser och 

vad som kan komma att ske i framtiden. Nuet är där individen befinner sig men i association 

till risk och hur de tänker kring risker vilket de gör genom att titta bakåt och skapa 

förväntningar kring framtiden.  

Ett sätt som låntagare kalkylerar risk är genom att göra sina egna kalkyler om vad som 

händer med deras lån om räntan skulle sjunka eller stiga, samt att kontrollera räntan som 

fungerar som ett tecken i sannolikhetsberäkningar: 

When I bought the house, I was thinking, okay, I want to be able to pay the 

interest with the flexible rate, what I think it’s going to be now, plus another three 

per cent. So I was thinking, I want to see how much it is if it goes up, this plus this, 

so it’s 4.2. I was thinking the interest won’t go up this fast, it will go up over time, 

over a period of years. And I was thinking with my salary at the time and being 

alone with this big loan, I want to at least be able to live in this house for a few 

years (Patrik, 44, intervju, 2013) 

Patrik skapade flera kalkyler när han skulle ta sitt huslån där han räknar ut hur hans liv 

skulle förändras. Han beräknade med hjälp av det han kunde räkna på i sin ekonomi: hans 

intäkter och utgifter. Han tog sedan in hur lånet påverkades och justerade om räntan för att se 

hur hög räntan var tvungen att bli för att hans situation skulle bli okontrollerbar och de skulle 

bli tvungna att sälja huset. Han förde även in beräkningarna om kriser skulle inträffa, såsom 

förlorad inkomst, för att se hur länge han skulle klara sig innan han var tvungen att skaffa ett 
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nytt jobb för att klara av lånet. Beräkningar är ett sätt som låntagare använder sig av för att 

hantera sin situation. De vill ha någon form av riskhantering kopplade till sina lån. Patrik gör 

inte dessa kalkyleringar längre då han nu har vant sig vid att ha lån, men under tiden som han 

var i processen att ta lån var dessa viktiga för att han skulle känna sig säker med sin 

lånsituation. Magnus är också väl medveten om de risker som kommer med att leva med lån: 

Skulle någonting hända, man kan bli sjuk, man kan skada sig på nått sätt så att 

man inte faller in under någon försäkring. Eller om man skulle bli av med jobbet 

och man måste göra en omställning så att man inte behöver sälja huset för att det 

inte längre finns pengar. (Magnus, intervju, 2013) 

Risk är alltid kopplat till eller associeras med en fara (Sennett, 2000, s. 98). Faran innebär 

att något händer som gör att det som i början var värt något nu ska minska i värde. Faran är en 

konsekvens som sker i framtiden och som man vill undvika då den har en negativ effekt på 

individens levnadssituation. Denna kan vara både intern och extern. Jag kommer att 

återkomma till den externa faran som drabbar individer men först vill jag fokusera på den 

interna.  

Interna risker är sådant som drabbar individen själv eller de som står individen nära. 

Sådana interna risker kan vara sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall (Adam, Beck & Loon, 

2000, s.124). Samtidigt om individen vill ha ett hus och en stabilitet i sitt liv behöver hon ta 

risker och inte fundera på det som kommer efter. Slumpen går inte att kontrollera så då 

kontrollerar man det som går att kontrollera.  

Du har inte mycket till val har du. Om du vill ha ett hus behöver du ta en risk 

/……/ att försöka se in i framtiden tio, tjugo eller trettio år är löjligt, ingen vet vad 

som kommer hända, jag vet inte ens vad som kommer hända om fem år (Lars, 27, 

intervju, 2013) 

De vill göra sig försäkrade om att ifall något händer kan de fortsätta att ha en bra 

levnadsstandard. Generellt anser mina informanter att det skulle vara omöjligt för dem att leva 

utan att ha någon form av riskhantering samtidigt som Lars här anser att beräkning av 

framtiden är hopplös då han ser det som en illusion. För att kunna leva i det svenska samhället 

med den levnadstandard som han önskar behöver han ta risker. Som arbetsmarknaden ser ut 

och med oro för arbetslöshet, utbrändhet, skilsmässa och död finns det många aspekter som 
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skulle påverka deras ekonomiska situation. Dessa skulle inte vara lika påtagliga om det inte 

vore för att de samtidigt har en skuld som skall betalas tillbaka.  

I risksammanhang har individer en tendens att överskatta sitt eget risktagande i jämförelse 

med den genomsnittliga människan. Samtidigt har de en tendens att underskatta andra 

människors kapaciteter att hantera risker (Foster, 2011, s. 129). För de låntagare jag 

intervjuade kan detta återspeglas i när de inkluderar andra människor i sina berättelser. 

Flertalet av informanterna samt de som medverkade i fokusgruppen tar upp TV-programmet 

Lyxfällan som en varnade berättelser om individer som försatt sig i en skuld som de inte kan 

hantera och därför blivit en risk.  

It is about people spending more than they can afford. They get loans to buy three 

cars, a boat and a new house and then not being able to pay back. (Fokusgrupp, 

2013) 

Lyxfällan visar upp individer i det svenska samhället som har hamnat i ekonomiska kriser, 

vilka ofta är skildrade som självförvållade samtidigt som det skildras som ett missbruk som 

banken möjliggör. Banken har varit för ivrig med att låna ut pengar till människor som inte 

kan hanterar de risker som kommer med att vara låntagare. De flesta informanter är överens 

om att de för egen del inte skulle hamna i Lyxfällan då de är medvetna om riskerna med att ha 

lån samt hanterar de risker som kommer med att vara låntagare och inte överkonsumerar 

genom lån. Lyxfällan fungerar som ett slags exempel på dåliga låntagare samtidigt som det 

finns sympati för människorna för i många fall ses det som ett missbruk av överkonsumtion, 

vilket kommer från samhället och inte individen. Lyxfällan fungerar som en kontrast till den 

riskhanterande låntagaren som Patrik, som kalkylerar sina risker och gör beräkningar för hur 

han ska hantera morgondagen genom att ha en förståelse för de risker som han försatt sig i att 

låna pengar av en finansiell institution.  

Detta avsnitt handlar om hur individer beräknar riskerna med att vara låntagare utifrån 

sannolikhet och slump. Det handlar också om de uppfattningar som låntagare har kring risker 

både för sin egen del och för människor runt omkring sig och hur i sin tur individer har en 

tendens att överskatta sin egen förmåga samtidigt som de underskattar andras förmåga och 

hur banken är en medverkande faktor i att försätta människor i onödiga risker.   
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3.2 Flexibilitet – stabilitet 

”Flexibilitet betecknar trädets förmåga att både ge efter och räta upp sig, både uttänjandet 

och återställandet av dess form” (Sennett, 2006, s. 67). Trädet har den inneboende förmågan 

att räta sig efter naturen. Stenen i motsats till trädet är inte flexibelt. Stenen ger inte efter, 

stenen böjer sig inte. Detta är en metafor för flexibilitet och stabilitet som kommer att 

diskuteras i detta avsnitt. 

Richard Sennett för en diskussion kring risk och personliga konsekvenser i den nya 

ekonomin där han lägger betoning på flexibilitet (Sennett, 2006, s. 52). Det har blivit ett krav 

på individer att vara flexibla i sina liv och framför allt i sina arbetsliv. Arbetare förväntas att 

byta karriär ofta och mobitlitet har blivit en nödvändighet då individer behöver flytta dit 

jobben finns. Informanten Sara är ett exempel på den flexibla individen. Sara behöver flytta 

för ett jobb i Stockholm och med den flytten behöver hon en lägenhet. Då hon vill göra sig 

oberoende av andra människor tar hon ett lån för en egen lägenhet men föräldrar som 

borgenärer gör henne beroende. Akademikerna i fokusgruppen uttrycker liknande tankar om 

hur de vill göra när de är färdiga med sina utbildningar. De ser sig själva flytta, inte för att de 

nödvändigtvis vill utan för att flexibilitet ses som en nödvändighet samtidigt som det finns en 

önskan om stabilitet: 

When I’m done with my education I will probably, hopefully get a job. Perhaps it 

will be somewhere else than where I’m living now. Then I have to get somewhere 

to live in a couple of months, which is difficult. Since you can’t rent a place in 

Sweden, that takes years with the queue, and I think I will be too comfortable to 

live on friends’ couches or live second hand. I will probably move around a lot 

the first year before things settle. Then I will take a loan from the bank because I 

have this job and I can get myself a nice apartment, where I know I can live for as 

long as I’d like to. (Fokusgrupp, 2013) 

Det finns en paradox i deltagarens reflektion. Personen är medveten om att den med stor 

sannolikhet kommer att behöva flytta i en bostadsmarknad där det är svårt att få en bostad. 

Samtidigt söker personen efter en stabilitet, att kunna slå sig ner på en plats och vara stabil 

och oberoende. För deltagarna i fokusgruppen är flexibilitet en verklighet, de diskuterar hur 

de kommer att behöva förflytta sig mycket under sin levnadstid och vara flexibla med sina liv 

samtidigt som en önskan efter stabilitet existerar. Lånen är inte flexibla vad gäller bostadslån, 
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dessa kräver en kontantinsats som ligger på minimum 15 %, en kontantinsats som deras 

föräldrar kan behöva bli borgenärer för eller ta ett blancolån för kontantinsatsen och på så sätt 

skuldsätta sig på två håll. Om något blir behovet av flexibilitet mer angeläget för dagens och 

framtidens låntagare då de måste räkna med att flytta runt i en arbetsmarknad som kräver 

mobilitet.    

Sennett fortsätter sitt argument med att kravet på en flexibilitet i den nya ekonomin leder 

till ångest hos individer då denna flexibilitet innebär en mångfald av risker (Sennett, 2000, s. 

49). Människor vet inte vilka av deras risktaganden som kommer att vara till deras fördel men 

samtidigt kan de endast genom att ta risker nå en positiv utgång. Sara, som tagit lån för en 

lägenhet i Stockholm eftersom hennes jobb finns där, tar en risk då hon inte vet om detta 

kommer ha en positiv utgång. Lån blir ett risktagande men det är det även att förflytta sig till 

en annan plats och byta jobb. Sara har en karriär inom lantmäteri och ser ljust på sin framtid, 

hon uttrycker det som att hon är säker på att hon alltid kommer ha ett jobb och därför kan 

hantera riskerna av att ta ett lån, ett lån som hon behöver ta för att behålla sitt oberoende. De 

som medverkade i fokusgruppen reflekterar över hur deras framtid ser ut, många är 

optimistiska men de är väl medvetna om att för att få ett jobb kommer de behöver vara i 

rörelse.  

Hos de lite äldre informanterna som blivit uppfostrade i det stabila samhället och inte 

behövt flytta runt mycket är inte detta flexibilitetstänk lika tydligt. I det flexibla behöver den 

goda låntagaren skapa sin egen stabilitet. Låntagaren skapar sin stabilitet genom vissa av de 

handlingar och beslut som personen tagit.  

Du är så stabil som har en fungerande ekonomi. Det är ju faktiskt rätt för mig, att 

om banken säger att för att jag ska kunna få ett bygglån nu så behöver jag kunna 

övertyga banken om att jag är en bra låntagare som har en bra inkomst med inga 

betalningsanmärkningar. (Magnus, intervju, 2013) 

Uppfattningen är att stabiliteten inte kommer från samhället utan från låntagaren. Genom 

att Magnus kan visa att han är en stabil individ som kan hantera det som lånet medför även i 

ett flexibelt samhälle har han möjligheten att ta ett lån, för han har genom tidigare handlingar 

bevisat att han kan hantera det. Han har varit ansvarsfull och skapat sig ett stabilt liv med en 

bra inkomst och inte varit i ekonomiska svårigheter. De som nu kommer ut på 
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arbetsmarknaden och som ännu inte haft möjligheten att bevisa sin stabilitet, då de inte växte 

upp i ett stabilt samhälle, har det dock betydligt svårare.  

Detta avsnitt diskuterade förändringen från det stabila till det flexibla samhället där det 

finns ett ökat behov av mobilitet hos individer och hur detta medverkar till att skapa mer av 

ett risksamhälle enligt låntagare. Jag gick även igenom hur låntagare skapar sin egen stablitet 

och att det finns en önskan om stabilitet som är kvarlevor från ett tidigare Sverige där 

flexibilitet inte var lika nödvändigt. 

3.3 Spara 

 

(Bild hämtad från Börnfors, 1996, s. 37) 

Sparande är en sak människor gör men det finns även uppfattningar om varför man utför 

en handling som att spara. Sparande har traditioner i svensk historia. Ett exempel på detta är 

tidningen Lyckoslanten som tidigare gavs ut av Sparbanken (Börnfors, 1996, s. 37) och 

numera av Swedbank. Denna tidning om sparande riktar sig till barn i åldrarna 9-12 och 

distribueras till skolor i Sverige. Tidningen började ges ut 1926 och publiceras fortfarande 4 

gånger om året (https://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/om-

lyckoslanten/index.htm) I Lyckoslanten kan barn läsa om Spara och Slösa, två flickor med 

olika sätt att hantera sina pengar. Slösa kastar alltid bort sina pengar på nöjen och konsumtion 

medan Spara istället sparar sina pengar för att köpa de saker hon verkligen längtar efter 

(Börnfors, 1996, s. 38). Eftersom Spara sparar sina pengar kan hon köpa sig något fint som 

hon vill ha medan Slösa slösat bort sina pengar på ting som är flyktiga och snabbt försvinner. 

På bilden ovan kan vi se Spara och Slösa. Spara är hon som framställs med blont välskött 

flätat hår med ett småleende på sina läppar. Slösa är porträtterad med mörkt slitet hår och en 

ledsen min. Notera även hur grisarna på bilden är gestaltade. Grisen som är närmast Spara går 

uppåt med ett leende, en tjock mage och med pengar i sin öppning. Sparas gris representerar 
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en blomstrande ekonomi och personligt välmående medan Slösas gris går neråt och ser mager 

och ledsen ut. Slösas gris representerar ekonomisk förlust och personligt nederlag. Samma 

kan nämnas om blommorna på varderas sida. Sparas blommor är många och blomstrande 

medan Slösas är vissna och hängiga. Detta budskap visar att den som sparar sina pengar 

kommer att vara välmående och lycklig medan den som slösar kommer att möta nedgång och 

olycka. Den visar vad som är rimligt ekonomiskt beteende och vad som bör strävas efter.  

Denna tidning skapades för att visa svenska barn hur de skulle behandla sin ekonomi för 

att få ett bra liv och vilka vanor som ledde till att en person kunde hamna i en dålig 

ekonomisk situation som påverkar deras levnadsstandard negativt (Simonsson, 2005, s. 88). 

De som besvarade frågelistan har en intressant syn på framtiden vad gäller sparande. De ser 

sitt sparande som ett sätt att kunna införskaffa det som de vill ha. Sparande för dem är starkt 

associerat med konsumtion. För att kunna konsumera behöver de spara undan. De informanter 

som jag intervjuade 2013 om hur de ser på sitt sparande har en liknande syn på konsumtion. 

Samtidigt uttryckte mina informanter att de inte bara sparar för att kunna konsumera. 

It [savings] means that even if I would not work or go to school, I could still live 

for a couple of months. (Fokusgrupp, 2013) 

De sparar även för att kunna ha en buffert ifall något går fel, ifall det oväntade händer och 

de snabbt behöver ha en klumpsumma pengar. Sparande blir mer än ett medel för 

självuppfyllande, det blir ett sätt att hantera risker.  

Det sker ett skifte i de idéer som cirkulerar kring sparande. Då sparande för 50 år sedan var 

ett sätt att konsumera är sparande idag en form av överlevnadstaktik för att hantera det 

oväntade. De gamla idéerna lever ändå kvar kring sparande för konsumtion (Simonsson, 

2005, s. 59). I fokusgruppen och intervjuer vid frågan om hur de gör när de önskar att köpa 

nya saker säger informanterna att de hellre sparar och väntar på det som de vill ha än att köpa 

något mindre bra. Men vid följdfrågan om vad de sparar till nämner många att de lägger 

undan en slant varje månad för det oväntade.  

De flesta som besvarade frågelistan var skeptiska till den yngre generationens förmåga att 

hantera sin ekonomi, de ser dem som individer som handlar först och betalar sedan.  
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Vår generation hade inpräntat att kan se på saker och ting och allt det vackra det 

medför utan att för den skull behöva äga allting. Idag har det blivit något av ett 

prylsamhälle där man ska äga allting (Frågelista LUF 191, Respondent M21579) 

Dessa personer, som de som besvarade frågelistan beskriver, är människor som de som 

medverkade i den akademiska fokusgruppen. Dessa var mellan 25-30 år och överens om att 

sparande är viktigt för deras privatekonomi. De menade att i dagens samhälle finns det risker 

med att gå arbetslös och ifall ekonomiska kriser inträffar och att det därför är viktigt att vara 

förberedd och att kunna ta hand om sig själv genom bland annat riskhantering. Det omfattar 

inte de förutfattade meningar som de som besvarade frågelistan hade. I själva verket har 25–

30-åringarna en attityd som liknar deras egna i association till konsumtion men med utökad 

inriktning på riskhantering då de till skillnad från de som besvarade frågelistan sparar både för 

konsumtion och för riskhantering.  

I detta avsnitt beskrev jag hur sparande ändrar form från det sparande som syns i 

Lyckoslanten där det användes för konsumtion medan det 2013 har transformerats till något 

som även inkluderar riskhantering.  

3.4 Utomstående hot och zombier 

Det mörka hotet utifrån. Katastrofer som både är naturliga och mänskligt skapade såsom 

krig, naturkatastrofer, okontrollerbar befolkningsexplosion, kollaps av världshandeln och 

andra globala katastrofer som individen själv anser ligger utanför deras händer (Giddens, 

1996, s. 120). När informanterna blir tillfrågade vilka risker de ser med ekonomin tar de ofta 

upp exemplet finanskrisen i USA 2008. Detta är sådant som de inte kan kontrollera men som 

de anser vara en risk för deras privatekonomi då en ekonomisk kris i USA har en inverkan på 

den svenska ekonomin och i sin tur deras egen ekonomi.  

När låntagare reflekterar kring risk i association med låntagande begrundar de även 

inflation. Ekonomi och inflation går hand i hand. Ekonomin är grundad på en marknad som 

går upp och ner där katastrofer kan ske när som helst. Då mitt projekt för Konceptbanken 

genomfördes under delar av den ekonomiska krisen i Europa blev det intressant att se hur 

låntagare tänkte kring ekonomiska kriser utifrån faktorer som de själva anser sig inte ha någon 

inverkan på.  Det som skiljer inflationsidéer från andra riskidéer är att de alltid är externa. 

Risker kan, som tidigare nämnts, vara något som är ytterst personligt och som slår mot 
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individen direkt (Foster, 2011, s. 129). Den sortens risk som analyseras i detta kapitel är något 

som påverkar alla i samhället. Att en person förlorar jobbet påverkar den personen och dess 

nära och kära. Ekonomiska kriser däremot drabbar alla i samhället.  

Metaforer är ett tillvägagångssätt att bringa tillbaka helheten när detaljer blir dominerande i 

sociala konstruktioner (Hacking, 1999, s. 58). För att bringa tillbaka helheten om risker 

används i detta avsnitt en metafor r i anknytning till att vara låntagare och uppfattningar om 

en utomstående risk. Informanterna tar inte själva upp zombier i anknytning till ekonomi men 

det är ett samband som jag funnit och anser passande i kontexten av utomstående hot. 

Zombier har blomstrat i medier efter finanskrisen 2008 (Quiggin, 2010, s 51). Det finns 

liknelser mellan låntagares idéer om risker och zombier. Zombier representerar ett 

utomstående hot, där den enskilde måste ta ansvar för sin egen situation för att kunna 

överleva. Risker som diskuteras tidigare är starkt associerade med hälsa (Adam, Beck & 

Loon, 2000, s.124). Zombier representerar de döda som efter sin död fortsätter att skada de 

levande. Finanskrisen 2008 kom att påverka hela världens ekonomi. USA:s ekonomi kan i 

detta fall liknas vid en människa som dör men som efter sin död fortsätter att existera som en 

zombie och skada andra länder, infektera dem med samma virus och göra även dem till 

zombier.  

Zombier är alltid överhängande, under en zombieapokalyps blir individer aldrig fria, det är 

alltid ett konstant hot. Den ekonomiska krisen kan även den ses som ett konstant 

överhängande hot men för den goda låntagaren finns det en kur som gör att de inte behöver 

hantera de risker som kommer med låntagande. De kan betala av lånet eller så kan de strunta i 

sina skyldigheter och dras in i lyxfällan som exempel på dåliga låntagare och bli zombier 

själva. 

De som överlever en zombieapokalyps är de som kan ta hand om sig själva, de som skapar 

sig resurser och vet hur de ska användas. De som är smarta och kan riskhantera. Liknande 

tänker goda låntagare när de tar ett lån. De är väl medvetna att det finns utomstående faktorer 

som kan infektera deras levnadssituation. De är också väl medvetna om att det finns saker i 

deras egna liv som kan bli infekterade. Genom att bygga upp ett sparande, genom att 

kalkylera sin ränta och de risker som kan dyka upp förebygger de det externa hotet. Zombier 

på film och i serier är alltid ett konstant hot. Kan då de risker en låntagare föreställer sig sägas 

vara ett konstant hot? Risker i individers vardag gör sig påminda i situationer av kriser, som 

tidigare påpekats. Risk för inflation är inte alltid överhängande den vardagliga låntagaren. 
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Denna är dock oftast medveten om att risken finns och föreställer sig att om den slår till sker 

det plötsligt även om detta inte är en rationell tanke. Det är inte bara hotet i sig utan det som 

sker mellan hoten som individen försöker riskhantera. I zombiefilmer kommer det intervaller 

när zombier inte är aktiva i berättelsen. Under denna tid bygger huvudpersonerna upp sina 

läger, de förbereder sig och skapar sig en tillvaro som de är trygga med och som kan hjälpa 

dem när krisen slår in. Likaså gör goda låntagare: mellan kriser kalkylerar de räntan, kollar 

upp nya banker efter bättre erbjudanden samt sparar. En god låntagare är en som troligen även 

skulle överleva länge i en zombieapokalyps för en låntagare kan konsten att riskhantera.  

I detta avsnitt diskuterade jag utomstående hot genom metaforen zombieapokalyps, hur 

utomstående hot är bortom individens egen kontroll men hur denna genom att skapa bra 

förutsättningar för sig själv kan vara en god låntagare och hantera de utomstående hot som 

påverkar den globala och nationella ekonomin.  

3.5 Idén om risk i den sociala konstruktionen av det goda lånet 

De gemmensamma uppfattningarna som finns bland låntagare är att risk är en given faktor 

när det kommer till att vara försatt i skuld. Det finns risker med att leva i ett flexibelt samhälle 

där det har skapats större möjligheter för mobilitet samtidigt som detta medför vissa hinder. 

Den goda låntagaren tar lån för att kunna få de saker som hon vill ha i livet samtidigt som det 

finns risker med att vara i skuld som tar lång tid att betala tillbaka och där saker kan hända. 

Eftersom jag som intervjuare tog upp ämnet risk i lånsammanhang blir informanterna 

medvetna om de risker som medföljer att vara försatt i skuld. Genom att de blir medvetna om 

kategorin risk blir de också medvetna om sin egen roll i kategorin (Hacking, 1999, s. 23). Att 

vara medveten om risker är viktigt men då jag gör dem medvetna om att de är låntagare börjar 

de reflektera över det och sätter det i relation till andra människor och till de handlingar som 

de gör för att hantera risk. De som medverkar i Lyxfällan är inte goda låntagare då de inte 

respekterar risker eller är medvetna om riskerna med att överkonsumera och ta ut många lån 

där de inte vet om de kommer kunna betala tillbaka. Samtidigt ses vissa banker som dåliga 

långivare då de understödjer ett beroende som leder till överkonsumtion. Det goda lånet 

medför risker men det är inte bara lånet som kommer med riskerna, snarare är det att leva i ett 

flexibelt samhälle där invånarna behöver vara flexibla för att kunna skapa sig en 

levnadsstandard samtidigt som det finns en stark önskan om stabilitet som kommer från en 

äldre samhällstruktur. Den sociala konstruktionen av idén om flexibilitet är att det en gång 

inte var flexibelt, individer kunde födas i en stad, leva sina liv där, och sedan dö i samma stad.  
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Lånet i sig har inte förändrats och det medför viss ängslan, speciellt då för bostadslån 

vilket är ett lån individer sällan vill ta mer än en gång, eller åtminstone hoppas de kunna bo i 

bostaden en längre period. Idén om att lån tar lång tid att betala tillbaka uppmuntrar 

riskhanterande beteenden; en växelverkan mellan gemensamma uppfattningar och handlingar 

i form av idén om att skuld är något man lever med under långa perioder, och handlingar i 

form av riskhantering som att spara, undersöka ränta och kalkylera utgifter och inkomster för 

att bygga på föreställningen om att man är en god låntagare.  

För att kunna vara en god låntagare i Sverige gäller det inte bara att kunna konsumera och 

bidra till samhällsutvecklingen, man behöver också kunna hantera sin egen situation. Detta är 

starkt knutet till den förändring som sker i det svenska samhället som blir mer flexibelt och 

mobilt. Det är ett sätt för individer att skapa sig en viss trygghet där stabiliteten inte är 

påtaglig och det kan ses i den historiska utvecklingen av idén om sparande som går från 

konsumtion till riskhantering. Genom att idéerna om stabilitet ändras förändras också de 

handlingar som den goda låntagaren gör för att kunna leva med det goda lånet. Metaforer 

används som sagt ofta i sammanhang med sociala konstruktioner (Hacking, 1999, s.57) och 

vad bättre metafor för riskhantering än zombierapokalyps i sammanhang med lån. Det handlar 

lika mycket som att vara medveten om de risker som existerar i samhället som det är att 

kunna hantera dem. Att vara en god låntagare innebär i realiteten en medvetenhet om att även 

det goda lånet alltid är en risk och att man behöver förlita sig på sig själv för att kunna hantera 

den. Finns det då något som kan kallas ett gott lån då alla lån medför risker vilket oftast är sett 

som något dåligt? Det bör kommas ihåg att risker inte bara är negativt, risker måste man ta i 

det flexibla samhället och bara genom att ta vissa risker kan något positivt utvecklas från det. 

Den sociala konstruktionen av risk är att visst är risk i låntagarens ögon oftast något negativt, 

men samtidigt behöver man ta risker för att kunna utvecklas.  
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4. VÄRDE 

De värden jag analyserar är de som är bundna till lånet. Fokus ligger på låntagarens 

föreställning av värdet av lån. De olika graderna av värde kan beskrivas på följande sätt: ”bra 

→ bättre → bäst” (Crisp, 2013, s. 478). Det är viktigt att påpeka att i berättelserna använder 

sig informanterna av kommentarer som graderar lån utifrån bra, bättre och bäst men jag är 

övertygad om att ifall man tittar närmare på vad de säger kan man komma till bättre slutsatser 

än att lån för hus är bra medan lån för bil är dåligt.  

4.1 Subjektivt och objektivt värde 

Subjektivt värde är en term som ofta används inom ekonomiska sammanhang. Det utgår 

från en premiss av att värdet av ett ting kommer från individens önskan efter tinget och 

baseras på den njutning som individen får av att ha tinget. Subjektiva värden är sådana som är 

värdefulla för att de är önskade av individen; ju större önskan desto större värde. Det är ett 

förenklat förfarande att analysera värden i anknytning till individer. Individer lever i relation 

till varandra och till ting, dessa påverkar hur saker värderas (Miller, 2009, s. 32). Samtidigt 

måste en diskussion kring pengar tas med i analysen då lån är en produkt som grundläggande 

värderas med hjälp av pengar och kvantifieras utifrån det. Simmel för en diskussion kring vad 

som gör saker och ting värdefulla. Simmel hävdar att genom pengar värderas ting inte endast 

utifrån individens egna önskningar efter ting men också hur ekonomiskt värdefulla de är i 

jämförelse med andra ting. Värde av ting ändras konstant beroende på de gemensamma 

subjektiva värderingarna som individer har, den globala marknaden tillsammans med trender 

som uppkommer inom samhället. Pengar transformerar subjektiva erfarenheter av värde till 

objektivt värde (Simmel, 1990, s.147). Ting får nu sitt värde genom deras jämförelse till andra 

ting. När de subjektiva och objektiva värderingarna möts uppkommer en nödvändighet av 

uppoffrande från individens sida: 

The necessity of sacrifice, the experience that the satisfaction of desire has a price is 

only the accentuation or intensification of this relationship. It makes us more distinctly 

aware of the distance between our present self and the enjoyment of things, but only by 

leading along the road towards overcoming it. (Simmel, 1990, s. 76)  

Vid uppoffring som sker i formen pengar tillkommer aspekten av tid då lån som tidigare 

nämnt alltid sker under ett spektrum av tid. Ting som köps direkt med pengar som är 
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individens egna innehåller kortare uppoffringstid än till exempel ett bostadslån gör som kan ta 

uppemot en livstid att betala tillbaka och även växa med tiden i form av till exempel 

renoveringslån. Detta är starkt associerat med den risk som låntagare ser i att leva med lån. 

Detta är informanterna medvetna om och handlar utifrån. Informanterna uttrycker en villighet 

att göra de uppoffringar som krävs för att uppfylla sina önskningar med de risker som är 

associerade med att vara i skuld under en längre period. Därför är det viktigt vid en analys av 

lån, som är både subjektivt och objektivt värderade, att ta riskfaktorn i beräkning. Risk 

behöver därför ses i förhållande till tid. Det finns kortvariga risker och långvariga risker även 

med lån. Som sagt: konsumtionslån kan en individ betala tillbaka på två år men ett huslån kan 

ta en livstid att betala tillbaka. Idéer kring risk under tidsperioder är medverkande i de värden 

som läggs på de ting individer lånar till. Subjektiva värderingar för ett ting som har kort 

återbetalningstid innehåller färre risker, och därför behöver ett ting som innehåller vad som 

uppfattas som fler risker mer motivering från individen.  

Detta gör att individer motiverar sina låntagande utifrån de ekonomiskt objektiva 

värderingarna samtidigt som införskaffandet av tinget kommer från de personligt subjektiva 

värderingarna. Om ett lån kan motiveras ekonomiskt utifrån den objektiva jämförelsen av ting 

och inte bara subjektivt, kan låntagaren inte bara motivera den risk som medföljer ett lån utan 

även framställa sig själv som en ansvarsfull och god låntagare. 

Det existerar en långvarig diskussion kring produkt och process i anknytning till ting. Lån 

är en produkt i sig självt, men det är även en produkt som möjliggör ytterligare produkter. 

Lånet i sig är sällan produkten som informanterna pratar om utan det är det som lånet 

möjliggör. Lån är också en process, det tar lång tid att betala tillbaka och det genomgår flera 

förändringar under den period som låntagaren betalar av lånet. I anknytning till konsumtion 

används ordet produkt. Produkt → användning → kassera (Ekström & Brembeck, 2004, s. 

14). I metaforiska termer kan det beskrivas som födelse → liv → död.  Produkten skapas av 

skaparen och byter sedan hand till användaren som brukar produkten enligt sina syften och 

sedan förkastas när produkten slutar uppfylla dessa syften eller gått sönder.   

Process har olika betydelser i olika sammanhang. I ekonomiska sammanhang diskuteras 

process som en förbrukning av resurser för att konvertera det som kommer in (resurserna) till 

det som ska ut (produkten). Det som process i ekonomiska sammanhang har gemensamt med 

kulturanalys är att det är det som sker mitt emellan, när individerna lever med lån.  

Beskrivningen av produkt är processen, användningen eller metaforen liv (Ekström & 
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Brembeck, 2004, s. 17). Process och produkt kan ha olika innebörder i förhållande till lån. Det 

kan vara processen att betala tillbaka lånet och produkten av att ha betalat tillbaka lånet. Det 

kan även vara en idé om hur individer uppfattar sina lån. Lån som ses som en process, där det 

som lånet används för inte kasseras och dör utan lever vidare, är mer eftertraktat än ett lån 

som tas för en produkt som föds, används och sedan dör. Process kan ses som något levande, 

som växer och utvecklas med individen.  

I detta avsnitt gick jag igenom att i konsumtion- och lånsammanhang värderas tinget 

utifrån de objektiva och subjektiva värderingarna. De ekonomiskt objektiva värderingarna är 

knutna till pengarna och jämförandet med liknande ting. De personligt subjektiva 

värderingarna kommer från de önskningar som individen har och de uppoffringar som 

låntagaren är villig at göra för att infria sina önskningar.  

4.2 Förfallande och växande värden 

Lån för konsumtion är oftast förknippat med dåliga lån, dock behövs konsumtion för att 

samhället ska gå runt (Miller, 1987, s. 47). När informanterna tillfrågades om de kunde tänka 

sig att ta lån för saker som en tv eller en soffa tenderade de att svara att de aldrig skulle ta ett 

lån för saker som de inte redan hade råd till eller kunna spara ihop till.  

Those people who buy material stuff, and that is very bad, it something stupid to 

do. We all agree you shouldn’t buy a TV and then pay it off. You should earn the 

money first and then buy it. (Fokusgrupp, 2013) 

Ting som skaffas via konsumentlån (lån för 10 000 – 350 000 utan säkerhet) uppfattas som 

att de tappar ekonomiskt värde efter en kort tid. Lån som används för produkter är 

inskaffandet av fysiska ting såsom bilar, hemelektronik och möbler. Det brukar sägas att en 

bil tappar hälften av värdet när den rullar ut från bilhandlaren. Det är inte ekonomiskt 

försvarbart att skuldsätta sig för något som tappar ekonomiskt värde. Konsumentlån är när 

banken inte gör förfrågningar om vad lånet kommer att användas till och där det som köps 

inte delvis ägs av banken, vilket är fallet med bolån som kräver säkerhet och 

kontantinsättning. Individen har all rätt till det som konsumentlånet används till där den enda 

skyldigheten är att betala tillbaka summan plus räntan till banken. Konsumentlån kan också 

verka för individuell identitet, det kan vara något som upplyfter individens personlighet och är 
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av godo i njutningsskalan i kontrast till uppoffringsskalan men oftast ses dessa sorters lån som 

icke ekonomiskt.  

I fokusgruppen uttrycker en av deltagarna att hon mycket väl skulle kunna tänka sig att ta 

ett lån för en resa vilket i många avseende skulle kunna ses som ett konsumentlån då det har 

kvalifikationerna för att vara det: lånet föds → lever → dör. Anledningen till varför vissa av 

informanterna anser att resor är dåliga lån är för att de används för en upplevelse som man 

upplever en gång men som sedan är borta. En av kvinnorna i fokusgruppen föreställer sig  inte 

resor på detta sätt. Hon anser att hon inte kan bygga en resa själv ”I can’t build my own 

Africa” (Fokusgrupp 2013). Hon säger att hon inte skulle ta ett lån för en soffa eftersom den 

kan hon bygga själv medan en resa känner hon att hon inte kan bygga och därför behöver 

någon annan hjälpa henne att komma dit.  

Loaning money to go to Africa, it is kind of more eccentric, it is out of the box. It 

is an experience that I can keep with me. (Fokusgrupp, 2013) 

Hon bygger vidare på sitt argument med att en resa finns med henne långt efter att hon har 

upplevt den. Så för henne är det inte en produkt då den inte föds → lever → dör. Minnena 

som hon har kvar efter resan är något som är med och skapar hennes identitet. Hon ser resan 

som en process som konstant lever med henne. Resan växer med henne och då är det värt att 

låna pengar till den.  

Lån för upplevelser som exempelvis en resa riktar sig till de subjektiva värderingarna hos 

individer men svarar inte för de ekonomiska motiveringar som behövs i bedömningen av det 

goda lånet. Dessa lån uppfattades av de som besvarade frågelistan vara dåliga lån men idag 

börjar de blir accepterade även om de finns visst motstånd från gamla värderingar som lever 

kvar: att lån bör kunna bedömas utifrån dess ekonomiska jämförbarhet med liknande 

produkter. Försvarandet av den ekonomiska biten av lån är viktig men viktigare är att 

värderingar av lån börjar ändra skepnad från ekonomiskt objektivt till personligt subjektivt.  

Och så får man tänka att man faktiskt har bott där. Asså... jag tror inte att vi kan 

räkna med att vi alltid ska tjäna på saker utan man måste också se på vilken 

glädje man har haft av det. Alltså på nått sätt blir det en del av livet, att det går 

upp och ner. (Karina, 44, intervju, 2013) 
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Låntagare bedömer lånen utifrån de ekonomiska värderingspunkterna men även det som 

lånet berikar i deras liv. Då de är försatta i en skuld måste man ta det goda med det onda. 

Lånet låter dem få en levnadsstandard som i Karinas fall som kan njuta av sitt hus och allt det 

goda det bidragit till i hennes liv även om det innebär jobbigheter som att vara försatt i skuld 

och utsätta sig för risker.   

Ordet investering är ett positivt ord som används i lånsammanhang. En investering 

tenderar att rikta sig till den objektiva ekonomiska delen av lån då det innebär att pengar 

genereras. Om denna investering som tilldelar ekonomisk vinst även möjliggör de subjektiva 

önskningar som individen har, är det möjligt att vi funnit det goda lånet. Hus är ett bra 

exempel på detta då hus främst köps för subjektiva önskningar men det även har möjligheten 

att finansiellt öka i värde. 

Lån för investering associeras med växande både subjektivt och objektivt och ses, mer än 

konsumentlån gör, som en process. Oavsett om detta är ett lån som tas för en bostad eller en 

utbildning ses det som ett växande ting som finns med individen och vars frukter kan skördas 

i framtiden. Investering är därför inte bara ett lån där individen tjänar något ekonomiskt på att 

investera. Den ekonomiska delen används som ett argument för lån. Sedan finns det såklart de 

som köper hus för att tjäna pengar på dem men någon sådan informant finns inte med i min 

studie.  

Det ska användas för en investering i framtiden. //…..…// Att låna till det 

nödvändiga och att låna till en utbildning skulle jag aldrig dra mig för. Oavsett 

vad det är för utbildning så länge som man anser man kan få ut någonting gott av 

det. (Anna, 42, intervju, 2013) 

En investering i framtiden. Så beskrivs en investering av Anna. Hus är något som finns 

under en längre period och studier är något som en person alltid bär med sig. Det är något 

som verkar både för individens ekonomiska och personliga tillväxt. Hus kan öka i värde även 

om många av informanterna uttrycker att trots att bostadsmarknaden inte är en plats för att 

göra ekonomisk vinst för tillfället, så finns det fortfarande en möjlighet att de kan gå med 

vinst.  Däremot är de mer än nöjda om de går jämt ut på sina bostadslån. Möjligheten finns att 

de ska kunna gå med ekonomisk vinst, eller åtminstone jämt, samtidigt som de har fått 

mycket personligt utav det som läggs till på värdet av lånet. 
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Utbildning är en del av en persons framtid, den innehåller både ekonomiska och personliga 

faktorer. Utbildning fungerar som ett självförverkligande. I Sverige har alla som vill skaffa 

sig en utbildning möjligheten till ekonomiskt stöd från CSN, det finns en möjlighet att göra 

sig själv oberoende (Berggren & Trädgårdh, 2006, s. 112). Från fokusgruppen var det 

splittrade åsikter om CSN-lån, de flesta var överens om att det var ett nödvändigt ont. Något 

som de i den bästa av världar gärna hade undvikit. Sedan fanns det de i fokusgruppen som såg 

möjligheterna med studiemedel. 

Starting a firm, [the loan] gives me some kind of creative space to work in a 

different way and an education to think differently and act differently, it gives me 

more things to do. (Fokusgrupp, 2013) 

De flesta påpekar dock att om de ska kunna fokusera på sina studier har de inte tid att 

jobba samtidigt för att få ekonomin att gå ihop och tar då motvilligt på sig CSN-lånet. En man 

från fokusgruppen ser CSN som väldigt positivt eftersom det hjälper honom att kunna 

förverkliga det han vill i sitt liv. Lånet ger honom möjligheten att vara kreativ.  

Lån kommer alltid ha ett subjektivt och ett objektivt värde då de lånas av människor med 

egna önskningar samtidigt som det objektiva värdet kommer från att det kan kvantifieras 

genom pengar (Simmel, 1990, s. 149). Informanterna har varit emot lån för konsumtion då det 

ses som något som inte speglar det ekonomiskt objektiva värdet av ett lån utan endast de 

personligt subjektiva värderingarna och när det kommer till subjektiva önskningarna är det 

mer sannolikt att de utsätter sig själva för större risker då den sortens risk inte genererar 

pengar. Den goda låntagaren har två förhållaningsätt till sina lån och hur hon värderar lån: ett 

lån behöver motiveras utifrån objektiva ekonomiska värderingar och låntagarens personligt 

subjektiva värderingar kring lånet. Investering är trots allt inte bara det som växer ekonomiskt 

utan även det som växer med människor. Istället för att prata om konsumtion och investering i 

anknytning till lån, då dessa oftast associeras med ekonomiska värden, kan de istället ses som 

växande och förfallande värden. Jag har försökt kategorisera lånen efter konsumtion och 

investering när det hela tiden har handlat om växande och förfallande värden både ekonomiskt 

och personligt. Det som växer med en individ och låter honom eller henne utvecklas inte bara 

ekonomiskt utan också personligt är sådant som mina informanter anser vara värt att ta lån 

för. Att kunna försvara sitt låntagande utifrån ekonomiska motiveringar börjar bli mindre 

viktigt på bekostnad av den personliga värderingen. Det betyder dock inte att objektiva 

värderingar försvinner helt utan kommer, som det ser ut nu, att ha en viktig plats i hur folk 
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värderar sina lån. Det sker en förändring där de subjektiva värderingarna väger mer än vad de 

gjorde för 20 år sedan och kommer att bli allt viktigare för den goda låntagaren.  

Detta avsnitt går igenom hur en förändring sker kring idéer av de ekonomiskt objektiva 

värderingarna och de personliga subjektiva värderingarna. Hur de personliga värderingarna 

börjar vara viktigare för låntagare än de objektiva och att lån inte längre bara bedöms 

beroende på om de är ekonomiskt försvarbara. Även om detta fortfarande är en viktig faktor 

börjar den ta mindre utrymme.  

4.3 Externt värde 

De förfallande och växande värdena är förknippade med externt värde. Det är sådant som 

är bra för att det bringar med sig något annat som är bra, inte för att det i sig självt är bra. 

Pengar som finns på en persons konto är ett exempel på externt värde då det endast har värde 

för att människor har kommit överens om att det har ett sådant: det har inget värde utifrån sig 

självt. Inneboende värde är gott för sin egen sak för sin egen rätt. Följande kan ha inneboende 

värde: liv, medvetenhet, aktivitet, hälsa, styrka, njutning och tillfredställelse (Davidson, 2013, 

s. 172). Lånet i sig besitter inga av dessa inneboende värden men däremot kan det genom de 

ting som lånet används till att medföra internt värden. Tillfredställelse är en sådan sak, lånet i 

sig ger ingen tillfredställelse men det som lånet förser individer med kan ge tillfredställselse, 

såsom en resa eller hus.  

Om jag inte hade haft möjligheten att ta lån skulle jag inte ha bott här, jag skulle 

ju inte ägt så mycket grejer som jag nu äger, sådant som jag tagit lån för. Bil till 

exempel, för dem pengarna jag skulle köpt bil för, för dem pengarna köper jag tv 

och soffa istället. Men om jag kan ta lån på bilen kan jag använda dem pengarna 

till annat. Samtidigt bor vi ju jättebra, och har de superfint och barnen har egna 

rum och kan cykla till skolan. Det betalar vi mycket för, för att vi kan. (Anna, 

intervju, 2013) 

Informanterna beskriver lån som ger dem möjligheter till andra saker. Lån möjliggör för 

individer att fullfölja önskningar som de har. Samtidigt är lån oönskade, nödvändigheten av 

lån bör inte underskattas, i Annas fall är detta något hon kan göra för hon har råd med det och 

är inte orolig för att hon inte ska kunna klara av sin finansiella situation. Hon har frivilligt valt 

att ta lån men sedan finns det de som känner sig tvungna att ta lån. 
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När informanten Anna blev gravid var hon i stort behov av att köpa en bil. Hon var vid 

denna punkt lågavlönad och hade inte kapital till att köpa en bil på egen hand. Hon 

diskuterade sin situation med sina föräldrar och hennes far lånade henne pengarna. Anna var 

en av de informanterna som inte ville ta några lån för produkter men i detta fall hade Anna 

kunnat tänka sig att gå till en bank och ta ett lån för en bil om det inte fanns andra alternativ. 

Men då det gjorde det tog hon hellre lån hos sin far. Anna menar vidare att hon tjänade på att 

ha en bil eftersom om hon inte skaffat en hade hon behövt spendera pengar på bussar och tåg 

som inte bara hade varit kostsamt utan också otrivsamt för hennes levnadssituation med ett 

nyfött barn.  

Vad som är påtagligt här är att nödvändiga lån är kontextbaserade. Lån för en bil kan, om 

det kan motiveras av låntagaren, vara ett gott lån för det finns alltid undantag när en individ 

behöver något som de annars inte kan föreställa sig klara sig utan. Levnadstandard är därför 

ett viktigt begrepp när man analyserar värdet av ett lån. Men denna levnadstandard som 

önskas av individen måste klara av den uppoffring som lånet i sig medför (Simmel, 1990, s. 

76). Den som önskar sig en hög levnadsstandard men inte har kapaciteten för den uppoffring 

som krävs och därför försätter sig i onödiga konsekvenser kan räknas som en dålig låntagare 

och riskerar att hamna hos Lyxfällan. 

Lånet som ting är alltid bundet till ytterligare ting såsom bil, hus, utbildning vilka i sin tur 

kan leda till interna värden som upplevelser och tillfredställelse. Lånet har ett externt värde då 

det tillåter individer att göra sig själva oberoende av andra människor. I ett samhälle där det 

numera är viktigt att individer är flexibla med diverse ting som jobb och bostäder blir de dock 

allt mer beroende av andra människor, speciellt familjen då det är svårt för unga att skaffa 

pengar till kontantinsats för bostadslån.  

Utlåning av pengar verkar som en jämställande faktor. CSN lånar ut pengar till de som vill 

skaffa sig en utbildning. Utan möjligheten för svenska medborgare att ta lån för sina studier 

blir det svårt för många att kunna skaffa sig en utbildning och därmed en sysselsättning 

(Svensson & Reuterberg, 1991, s. 17). Genom utbildning skapas oberoende och kreativitet i 

framtiden.  

Education and creating my own job opportunities will allow me to be creative. 

(Kristoffer, 26, intervju, 2013)  
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Då utbildning ger möjligheten att skaffa sig ett jobb och skapa sitt eget oberoende är det 

intressant att även undersöka hur lån för bostäder, ting och upplevelser också kan verka för ett 

oberoende och kreativitet. Informanten Kristoffer kan tänka sig att ta ett lån för att starta upp 

ett eget företag när han är klar med sin utbildning, hellre det än att han börjar jobba för någon 

annan. I Kristoffers fall är det också bundet till ett oberoende, att kunna klara sig själv och 

vara sin egen chef. I hans fall fungerar lånet som en möjlighet för att kunna vara kreativ, utan 

lån hade han troligtvis behövt jobba för någon annan till dess att han tjänat ihop tillräckligt 

med pengar för att kunna starta upp sitt egna företag.  

I detta avsnitt diskuterade jag hur lånet i sig har lite värde som ting, det viktiga är de 

externa värdena, som tillfredställelse, god levnadsstandard, oberoende och kreativet, som 

kommer genom de ting som lånet möjliggör för den goda låntagaren.  

4.4 Idén om värde i den sociala konstruktionen av det goda lånet 

Vad kan då sägas om den sociala konstruktionen av värde i samband med det goda lånet 

och den goda låntagaren? I anknytning till pengar kommer lån alltid att ha ett objektivt värde 

då det kan jämföras med andra objektiva ekonomiska värden då det mäts i pengar, samtidigt 

som det är människor som beslutar vad pengarna ska användas till. Det är människorna som 

bygger en relation till de saker som de införskaffar. Objekt som lån är viktiga eftersom de 

verkar osynliga i vårt vardagliga liv men innehåller värden för den som har dem och påverkar 

deras beteenden (Miller, 2010, s. 50). När lån blir bedömda endast utifrån dess objektiva 

ekonomiska värde förloras det värde som individen själv placerar på lånet. Även om många 

av de som besvarade frågelistan från 1996 var starkt emot lån för ting ser vi en förändring, det 

är gamla värderingar som gör sig påminda i samtiden (Hacking, 1999, s. 202), då ekonomiska 

objektiva värderingar fortfarande är viktiga i anknytning till låntagande men har sakta börjat 

förändras.   

Det blev uppenbart i den akademiska fokusgruppen att det finns de som vill hålla fast vid 

idén om att lån bör användas för det nödvändiga, för att överleva genom studietiden eller för 

att skaffa ett hus vilket man inte har råd med på egen hand. Sedan har vi en modig person som 

erkänner sina egna subjektiva värderingar och inte kategoriserar sig som den ekonomiskt goda 

låntagaren, däremot ser hon sig som den subjektivt goda låntagaren som försvarar sitt lån 

utifrån andra premisser. Det goda lånet kan inte bara mätas efter dess matematiska värden, det 

är växande värden som skiljer sig från individ till individ. Det som blir påtagligt i den sociala 
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konstruktionen av de goda värdena är att de är bundna till en upplevelse eller erfarenhet. Lån 

är trots allt något man lever med, men även om man redan spenderat pengarna på en resa och 

behöver betala av dem senare finns det alltid de goda minnena kvar; för erfarenheter och 

upplevelser är den goda låntagaren beredd att göra uppoffringar. Som dock påpekats tidigare 

tänker inte låntagare på sina lån vid alla tillfällen, lån gör sig påminda, för om lån tar en 

livstid att betala tillbaka är det omöjligt att kunna beräkna alla risker. Då låntagaren tar sitt 

första stora lån, som exempelvis ett huslån, blir lånet en verklighet. Låntagaren måste då 

kunna motivera lånet utifrån både subjektiva och objektiva värderingar för den situation hon 

är i. Detta inkluderar dock inte studielån då utbildning som tidigare nämnts ses som en 

nödvändighet. Att leva med lån är en självklarhet, men individen vill kunna leva med sig själv 

och samtidigt ha en god levnadsstandard medan individen gör det. Lån möjliggör andra saker 

än tinget, det är inte tinget som växer utan människan genom att den kan vara kreativ med 

sina levnadsval och växa som individ.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Idén om den sociala konstruktionen av det goda lånet verkar vara oundvikligt (Hacking, 

1999,s. 26). Låntagare har svårt att föreställa sig att lån skulle se ut på något annat sätt än de 

gör samtidigt som jag genom denna studie har visat på några av de förändringar som har skett 

av låntagarnas gemensamma uppfattning av lån. I det teoretiska kapitlet redogjorde jag för att 

jag har ett reformativt engagemang (Hacking, 1999) till ämnet det goda lånet: det goda lånet 

är socialt konstrurerat och som det ser ut idag behöver de institutioner som förser låntagare 

med lån reformera sina tillvägagångssätt för att bättre tillmötesgå framtidens låntagare. Tinget 

det goda lånet existerar i matrisen (Hacking, 1999) av det svenska samhället och med det 

tillkommer det regelverk som behöver följas och samtidigt genomgår sin egen förändring. 

Min studie kan inte visa läsaren hur dessa regelverk kan anpassas till framtidens låntagare, 

bara mot vilka teman som bankerna bör rikta uppmärksamheten . I den sociala konstruktionen 

där idéer (föreställningar, uppfattningar, begrepp och attityder) och objekt (handlingar, 

relationer, erfarenheter och beteende) växelverkar med varandra (Hacking, 1999) är detta 

tydligt i hur individer tar sig an idén om det goda lånet där de tar rollen som den goda 

låntagaren. För att förklara det kort och koncist: den goda låntagaren skapar en tillvaro där 

relationen till det goda lånet formar ett behagligt tillstånd i låntagarens liv, lån gör sig bäst när 

de är osynliga. Detta gör sig tydligt i hur låntagare försöker skapa sig ett eget oberoende från 

andra människor genom att ta lån som beviljar detta oberoende. Samtidigt kräver dagens 

samhälle mer av ett beroende av familj för att ens kunna bli beroende av banken för att skapa 

sig själv ett oberoende. 

Det goda lånet är sådant som uppfyller de önskningar som låntagaren har samtidigt som det 

är inom gränserna för vad låntagaren kan hantera ekonomiskt och det bidrar till individens 

identitet och personliga livstil. Det goda lånet är en skuld som kan ta en livstid att betala 

tillbaka men det är ett löfte som den goda låntagaren tar på sig och uppfyller genom de 

handlingar som den genomför då det goda lånet tillåter låntagaren att vara oberoende och 

kreativ med sina levnadsval, något som i den framtida ekonomin kommer att vara önskvärt. 

Den goda låntagaren är medveten om att framtiden kommer att kräva mobilitet men det är 

acceptabelt eftersom den goda låntagaren skapar sin egen stabilitet. Den goda låntagaren 

sparar, vilket den gör för att kunna konsumera men också för att hantera vissa av de risker 

som kommer av att leva i ett flexibelt samhälle med utomstående risker.  
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I den sociala konstruktionen av det goda lånet har de gemensamma uppfattningarna 

genomgått förändringar av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Dessa 

förändringar skapar en utmaning för banker då de produkter de har inte är i samspel med 

uppfattningarna och behoven hos framtidens låntagare. I de tre huvudkategorierna finns 

förändringar som kommer påverka framtidens låntagare. Dessa är 1) beroendet av familj och 

inte bara den finansiella institutionen, 2) en övergång från stabilt samhälle till flexibelt 

samhälle och 3) en omvärdering av värde från objektivt till subjektivt. Då detta är den första 

studien i sitt slag som hanterar utvecklingen av idéer av lån och låntagare har jag genom de 

tre huvudteman som 2014 är aktuella för banken skapat en grund för fortsatt forskning samt 

givit insikter i de förändringar som sker och vad detta kommer leda till inom en nära framtid. 

Då denna studie endast fokuserat individer med en stabil ekonomiskt vardag är det därför 

viktigt att undersöka också de som är skuldsatta till den grad att det påverkar deras vardag i en 

negativ aspekt.  

5.1 Tillämpning 

Tillämpning handlar till stor del om att arbeta med praktiska problem och lösningar 

(Foster, 1969, s.3). Jag kan inte ge några praktiska lösningar men däremot kan jag presentera 

vad jag tror kommer att vara viktigt för banken för att skapa produkter som är anpassade till 

framtidens låntagare och de utmaningar som banken har framför sig. Den trend jag ser som 

kommer att vara verkande inom banken de kommande 5-10 åren är en ökning av lån bland 

ungdomar vilka kommer ha ett behov för flexibla lån, samt lån för personligt växande och 

som kan uppfylla deras strävan efter ett oberoende från andra människor. Det personliga 

växandet kan motiveras med finansiell ökning vilket fortfarande är viktigt men befinner sig i 

en förändringsprocess där de subjektiva önskningar som individer har tar allt mer plats i 

låntagarnas beslutsfattande. Lån ska vara något som växer och detta växande ska verka för 

individens identitet och önskningar efter upplevelser. Dagens nyutbildade akademiker 

kommer att flytta ofta vilket betyder att de kommer att behöva ta lån för att kunna skaffa 

bostad. Det har aldrig funnits en större anledning att skapa avtal specifikt utformade för 

nyexaminerade akademiker i rörelse.  

Jag ser också en trend där lån utgående från individers egna önskningar har blivit mer 

accepterade men också mer önskvärda av den goda låntagaren. De bedöms fortfarande utifrån 

låntagarnas ekonomiska möjlighet att kunna genera pengar men fokus har börjat skifta. Att 

skapa produkter som är för upplevelser eller som verkar för personers identitet har det aldrig 
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funnits ett bättre tillfälle för. Det finns fortfarande idéer om att lån ska verka för ett oberoende 

från andra människor. Samtidigt ökar behovet av att vara beroende av en bank när det 

kommer till bostäder då priserna är höga och få har råd med det utan finansiellt stöd från 

familj. Obeoroende och jämlikhet är viktigt och kommer fortsätta vara viktigt för framtidens 

låntagare. Växande värden är sådana som lever med individer och inte med lånet. Många lån 

är för livet och därför bör även det som lånet används till vara för livet, vare sig det är ett gott 

minne eller en utbildning för att skapa en karriär att bygga vidare på och därigenom utveckla 

individens identitet. I flexibla tider behövs flexibelt sparande. Det innebär ett sparande som 

uppmuntrar till konsumtion och för det som kunder vill införskaffa, men samtidigt bör det 

införas ett annat sorts sparande för det oförutsägbara. Bankens kunder tänker på det och även 

om de formulerar det som sjukdom, arbetslöshet eller utomstående hot är det sådant som 

ligger utom deras kontroll, detta för att skapa en stabilitet runt sig själva. Det kunder behöver i 

framtiden är att kunna hantera det flexibla. Ett sätt att underlätta denna flexibilitet hos 

kunderna kan vara att införa mikrokonton för deras sparande, enkelt uppsatta bankkonton där 

de kan spara pengar som är öronmärkta för en upplevelse, en ny tv, eller som riskhantering 

inför det oväntade, det externa, det mörka hotet utifrån.  
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6. SUMMARY 

In this thesis I have examined how the ideas of loans and loan takers have been socially 

constructed by discussing and analyzing interviews with loan takers, focus groups with 

academics and the loan takers of the future as well as respondents of a question list from 1996 

in the light of the theories of Ian Hacking. I did this in three major sections: debt, risk and 

value.  

In the chapter debt I discussed four main themes when it comes to loan takers being in debt 

to a financial institution in contrast to being in debt to other individuals or family. The four 

main themes were: equality and independence, trust between financial institution and the loan 

taker, judicial and moral obligations, as well as the keeping of agreements. The chapter is 

concluded by a discussion of the social construction of these themes combined.  In this 

chapter I found that debt is often a requirement for individuals’ independence by becoming 

dependent of a financial institution as well as family. When being dependent of a financial 

institution it requires trust and this trust is built through gathering of information and stories 

from family, friend or even strangers on the internet. I have found that loan takers often find 

the moral obligation of repaying a debt can be just as strong as the judicial obligation in order 

to avoid negative impacts on their lives. Lastly I found that the way loan takers carry out their 

obligation to repay their debt varies in actions depending on how they regard these moral and 

judicial obligations, as well as creating their own strategies for repaying the debt to maximize 

their own profit. What can be said about the good loan and the good loan taker in regard to the 

social construction of debt is that there is a correlation between the ideas of being in debt and 

the actions of repaying that debt. Furthermore, the good loan taker is a person who is aware of 

these moral and judicial obligations of being in debt and is responsible in the regard that they 

go out and search for information to get a good start on the process of being in debt and 

making sure they are able to repay the loan throughout the entire process. 

In the chapter risk I discussed four main themes connected to the risks of being in debt 

against a financial institution. These four themes are: probability versus chance, flexibility 

versus stability, the act of saving, as well as the external threat with the metaphorical use of 

zombies, followed as in the chapter on debt and value of the social constructions of these 

themes connected to risk. When it comes to calculating probability versus chance, I found that 

loan takers seldom compare themselves to the bad loan takers and believe that they always 
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have some modicum of control over their risks through the use of risk management and 

contingency plans such as calculating interest rates. Society is also changing from a stabile 

society to a more flexible one, with an increased demand on mobility from both citizens and 

employers, causing a higher awareness of the risks associated with loan taking, which also 

causes loan takers to create their own stability through risk management. Within the flexible 

society, saving is changing form from being used mainly for consumption; it has developed 

into being used as a risk management tool in a larger capacity. When it comes to the external, 

unexpected threats to loan takers’ financial security, I have found that people tend to create as 

optimal conditions as possible to counteract both possibly upcoming internal and external 

threats, once again through risk management. What can be said about the good loan and the 

good loan taker in regard to the social construction of risk is that by making loan takers 

realize that they are loan takers, they start to reflect on how they perceive themselves in 

contrast to others which fit into the category of loan takers and the actions which are 

connected to dealing with risk in its various forms. People thus want to be perceived as a 

good, responsible loan taker. 

In the chapter value I discussed three main themes connected to the different kinds of value 

which are connected to loans and that which the loan is used for. These themes are: subjective 

and objective value, decaying and growing value as well as external value followed by the 

social construction of these themes connected to value. I found that the financial external 

values are connected to money and the comparison to things which can be argued having a 

monetary value whilst the personal subjective values stem from the individuals’ wants and the 

willingness to make the sacrifices to get what they want as for example living with and paying 

off the loan. Loan takers have started to find these personal subjective values more important 

than the objective ones, and loans are no longer merely judged by their economical 

motivations. Loans are no longer considered only loans for money, but rather what they 

provide in external and internal values that comes from the things the loan taker uses the loan 

for such as satisfaction, experiences, independence and creativity. What can be said about the 

good loan and the good loan taker in regard to the social construction of value is that there is a 

change going on where the economic objective values have become less important than the 

personal subjective values in regards to being considered a good loan taker. Simultaneously, 

for the good loan taker it is still important to regard the sacrifices which need to be made in 

order to get the things that they want which requires people to consider and motivate the 

economic objective values. The values of today can often be measured by growing and 
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decaying values, which is bound both to the objective and subjective values. Loan takers often 

strive to make their loans invisible, however the good loan taker is always aware of the 

sacrifices they make by living with a loan; people want to have high standard of life even 

while being aware that they will be living with a loan for the majority of their life, and it is 

oftentimes the loans themselves which allow for this. 

I thus conclude by proposing the following insights and recommendations: the good loan 

taker saves, manages risks and considers loans as something which can bring both external 

and internal values while still being aware of what it entails of being in debt. They use their 

savings both for consumption as well as for risk management for unforeseen events, and 

experiences are becoming more and more important. Loans should be something which grows 

with the loan taker, either financially or through the experiences the loan taker gets through 

the loan. There are enormous amounts of academics that will need house loans designed for 

mobile academics as they will need to move to where they find jobs, and queuing for rental 

apartments can take years. People take loans to become independent from other people, but 

often have to rely on family as guarantors to do it. We can thus see that there is a need for 

flexibility in loans and saving. 

The ideas of the good loan and the good loan taker; these things are, and ever will be, 

socially constructed, ever changing. Make it a good change. 
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