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1 BAKGRUND 

Snabblån är en relativt ny produkt på kreditmarknaden. I Finland utbetalades det första 

snabblånet år 2005 (Valkama & Muttilainen 2008 s.9). Med snabblån avses lån som är 

lätta att få och kan beviljas via textmeddelande eller över internet. Lånesumman utgör 

oftast några hundra euro. Mängden utbetalda snabblån har ökat kraftigt de senaste åren 

(Sfp 2011). Enligt statistik är 80 registrerade kreditföretag verksamma i konsumentkre-

ditbranschen (Eduskunta 2012). Snabblån är ett ämne som varit och är aktuellt i media. 

Dels diskuteras snabblånens vilseledande marknadsföring flitigt, dels aktuella lagför-

ändringar. 

1.1 Problematisering 

Snabblån är tillgängliga för alla åldersgrupper i alla livssituationer, men särskilt pro-

blematiska är de för ungdomar som saknar regelbundna inkomster. Helsingfors ekono-

miska rådgivning samt skuldrådgivningen har uppskattat att ca 80 procent av deras kun-

der under 25 år har problem på grund av snabblån. Typfallet är att kunden har flera tio-

tal olika långivare, förfallna bostadslån, olika krediter samt flera snabblån. (Eduskunta 

2012) YLE intervjuade ekonomi – och skuldrådgivaren Kirsti Lattunen angående ämnet 

snabblån. Hon berättar hur vanligt det är att ungdomar har problem på grund av snabb-

lån och besöker henne för hjälp. Ansökan om kredit kan vara så stor att summan lätt sti-

git till ett belopp på 12 000 euro på ungefär ett halvt år. Snabblån ansöks, men räkning-

arna kan inte betalas. (Talousviesti 2012) 

Snabblånens negativa effekt på ungdomars ekonomi i allmänhet fick mig att vilja forska 

i ämnet och undersöka hur studenter på Nylands svenska yrkeshögskola Arcada förbru-

kar dessa konsumentkrediter samt hurudan effekt snabblånen haft på ungas ekonomi.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka Arcada-studenters användning av snabblån och 

få en överblick av hur deras konsumtion av lånen ser ut.  
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Sn
ab
bl
ån
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Ja	  

Varför?	  

Antal?	  

Belopp?	  

Vilket	  ändamål?	  

Informa:onkälla?	  

Följder?	  

Nej	  

Varför	  inte?	  
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fram:den?	  

Vilket	  ändamål?	  

Mitt första delsyfte är att närmare undersöka de som använt sig av tjänsten. Förutom att 

jag vill få resultat kring snabblånens användning och beloppens storlek vill jag med 

hjälp av min undersökning få en förståelse i varför en viss del av respondenterna ansökt 

om snabblån och till vilket ändamål. Även vad för följder snabblånen lett till är av stort 

intresse. 

 

Mitt andra delsyfte är att närmare undersöka de som inte använt sig av tjänsten. Jag vill 

klargöra varför dessa studenter inte fallit för snabblån, och även om snabblån skulle 

kunna vara en möjlighet för dessa studenter i framtiden och i sådana fall till vilket än-

damål pengarna skulle användas till.  

1.3 Frågeställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Frågeställningar (egen utveckling) 
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1.4 Avgränsning 

I mitt examensarbete kommer studerande från Nylands svenska yrkeshögskola Arcada 

att undersökas. Denna avgränsning har jag gjort eftersom de flesta som studerar på 

Arcada har mer eller mindre samma utgifter med tanke på boende-, skol-, och 

matkostnader. De lever helt enkelt i samma miljö, vilket högst antagligen leder till att 

mina resultat blir så exakta som möjligt då de baserar sig på fakta från liksinnade 

personer med mer eller mindre samma utgångsläge.  

1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras vilken metod jag har använt i min undersökning. Kapitel tre 

består av en presentation av tidigare forskning. I kapitel fyra presenteras arbetets teori. I 

kapitel fem sammanförs resultaten av enkäterna och i kapitel sex sammanfattar jag re-

sultaten. I kapitel sju jämför jag mitt resultat med tidigare forskning och teori. Kapitel 

åtta är en mätteoretisk tillbakablick på studien. 

2 METOD 

I detta kapitel beskriver jag utförligt hur jag i min undersökning gått till väga för att 

hitta rätt metod och motiverar andra val för mitt examensarbete. 

2.1 Urval  

Då jag hade valt att i min studie undersöka snabblån, inledde jag arbetet med att fundera 

på vilken min målgrupp var.  

 

• Population. Den grupp av människor man vill undersöka.  

• Stickprov/sampel. Den mindre grupp man väljer ut ur populationen.  

• Urval. Den metod man använder för att plocka ut stickprovet. Det finns flera 

olika sätt att göra urval på. En grundläggande skillnad är om de är slumpmässiga 

eller icke-slumpmässiga. I ett slumpmässigt urval är sannolikheten att bli utvald 

bekant och större än noll, alla individer har samma chans att bli utvald.   I ett 
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icke-slumpmässigt urval har vissa individer i populationen däremot större chans 

att komma med i urvalet. (Bryman & Bell 2005 s. 111)  

 

Populationen i min undersökning är alla studerande vid Arcada, 2700 stycken. Min 

undersökning utförs i Yrkeshögskolan Arcada (Arcada 2013). Det är högst sannolikt att 

jag varken har tid eller andra resurser att göra en undersökning på alla dessa studenter. 

Dessutom kan det vara otroligt svårt att ens nå alla, för att inte tala om intresset för min 

enkät ur studerandes synvinkel. Därför framställde jag ett stickprov, studenter valdes ut 

genom ett slumpmässigt urval, alla individer från min population hade samma möjlighet 

eller chans att bli utvalda till mitt stickprov genom att svara på min enkät och på detta 

vis delta i min undersökning. 

2.2 Forskningsmetod 

Då jag hade valt målgrupp reflekterade jag över vilken metod som skulle passa mitt ar-

bete. En forskningsmetod är en teknik för insamling av data. Forskningsmetoden kan 

vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. (Bryman & Bell 2005 s. 47) Jag valde att i mitt 

forskningsarbete använda mig av en kvantitativ forskningsmetod. 
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Tabell 1. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005 s. 322) 

Kvantitativ Kvalitativ 

Resultat fås i sifferform Resultat fås i form av ord 

Resultat fås utifrån forskarens uppfattning Resultat fås baserat på deltagarens upp-

fattning 

Distans mellan forskare och deltagare Närhet och bra kontakt mellan forskare 

och deltagare 

Teoriprövning; existerande teorier prövas 

och undersöks 

Teorigenerering; teorier skapas under pro-

cessen 

 

Statistik; undersöker skillnader mellan 

variabler 

 

Processinriktad; undersöker utveckling i 

sociala sammanhang 

Strukturerad forskning Ostrukturerad forskning 

Generalisering; resultaten generaliserade 

för valda populationer 

Kontextuell förståelse; djupare förståelse 

utifrån given kontext 

”Hårda”, pålitliga data Djupa och fylliga data 

Makroinriktning; stora trender och sam-

band med övergripande fakta 

Mikroinriktning; enskilda individer och 

mer begränsade situationer 

Beteende; vad? när? hur ofta? Mening; hur kommer det sig? vad ligger 

bakom detta? hur upplevde du detta? 

Konstgjorda miljöer Naturliga miljöer 

 

Vidare valde jag att göra enkäten som en webbenkät. Undersökningar via webben bru-

kar gå ut på att man erbjuder potentiella deltagaren möjligheten att besöka en webbplats 

för att fylla i enkätformuläret på nätet. (Bryman & Bell 2005 s. 530) Jag tyckte en web-

bundersökning skulle vara lättast att genomföra med tanke på att jag undersöker stu-

derande. I tabell 2 presenteras webbenkätens fördelar och nackdelar. 
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Tabell 2. Fördelar och nackdelar med webbundersökningar (Bryman & Bell 2005 s. 534-535) 

Fördelar Nackdelar 

Låga kostnader; kostnader för porto, pap-

per och kuvert faller bort. 

Stort bortfall 

Snabbare respons; svarsprocessen snab-

bare än i en survey som skickas på posten 

Svarspersonen bör ha tillgång till e-post 

och internet 

Snygg layout; olika format, stilsorter, fär-

ger à  attraktiv i utseende 

Motivationen behöver vara hög 

Man kan använda flera former för själva 

utskickningen av enkäter 

Konfidentialitet och anonymitet; respon-

denterna tvivlar mer på att skicka in sitt 

svar via nätet än via e-post. 

Respondenternas boendeplats får variera Risk att få flera svar av samma person 

Färre bortfall (med tanke på enkätfrå-

gorna) 

 

Bättre svar på öppna frågor, mer detalje-

rade 

 

 

2.3 Utformning av enkät 

Då jag hade valt metod inledde jag processen med att skapa en enkät. Då enkäten skapas 

gäller det att göra det så enkelt som möjligt för respondenten att besvara på frågorna. Ju 

lättare det är att fylla i en enkät, desto större är sannolikheten att du får representativa 

svar. Det är av stor vikt att komma ihåg att för många frågor kan trötta ut svararen, an-

tingen avbryter hon redan efter start eller så svarar hon inte på alla frågor. Ställ bara så-

dana frågor som är relevanta för din undersökning. Svåra frågor kommer att resultera i 

att respondenten tappar intresset, var med andra ord så tydlig som möjligt i dina frågor. 

Svarsalternativen måste likaså vara tydliga, en felställd fråga leder till missvisande re-

sultat. Det är också viktigt att man inte ställer flera frågor i samma fråga. Man bör heller 

inte använda långa formuleringar, detta kan leda till att svararen lätt tappar tråden och 

missförstår frågan eller ännu värre tappar intresse för hela enkäten. (Alcom u.å.) Fråge-

formuläret kan vara uppbyggt på flera olika sätt; det kan innehålla frågor med olika 
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svarsalternativ eller så kan frågorna vara öppna, svararen får då svara på frågan med 

egna ord (Bryman & Bell 2005 s. 161-162). 

 

Min enkät består av totalt 26 frågor (bilaga 1). Tio av frågorna är uppbyggda så att re-

spondenten får välja flera alternativ, medan i de andra fallen kan bara ett alternativ väl-

jas som lämpligast.  I elva frågor finns ett tillämpat svarsalternativ i slutet: ”Annat, 

vad?”, ”Annat, hur?” eller ”Annan, vem?”, där respondenten kan välja att besvara frå-

gan med egna ord. Jag designade enkäten med hjälp av programvaran Analystica. 

 

Det är alltid bra att testa formuläret på ett litet urval (som motsvarar din målgrupp) in-

nan enkäten slutligen skickas ut. Testgruppen kan hjälpa med att finna problem i enkä-

ten, så att de kan rättas till innan enkäten slutligen skickas ut åt hela samplet. Om enkä-

ten skickas ut per post eller e-post kan det vara bra att skicka en påminnelse, för att på-

minna de personer som inte svarat efter en viss tid. Det kan finnas någon som helt en-

kelt har glömt bort att svara på enkäten. Det är även bra att poängtera att de som deltar 

har möjlighet att ta del av undersökningens resultat. (Alcom u.å.) 

 

Då jag var nöjd med frågorna och hur enkäten såg ut skickades den vidare åt fem stu-

derande på Arcada och de fick testa min enkät och återkomma med kritik. Då testgrup-

pen hade gett grönt ljus åt mig, skickade jag enkäten vidare till min målgrupp. Yrkes-

högskolan Arcada gav tyvärr inte mig lov att skicka ut min enkät per e-post personligen 

till alla studenter. Motiveringen var att: ”då organisationen upprätthåller ett register över 

alla sina användare måste man vara mycket noga med till vilka ändamål man ger ut 

dem” (Tore Ståhl, Arcada 2013). Min e-post skulle enligt Ståhl lätt anses vara spam. Då 

fick jag helt enkelt marknadsföra min enkät via Arcadas två kanaler, ItsLearning (bilaga 

2) och MyArcada (bilaga 3).  

• Itslearning är en undervisande lärplattform, ett dataprogram som binder sam-

man lärare, studenter, föräldrar och andra som är inblandade i utbildningen. Pro-

grammet är enkelt att använda och är designat för lärare för att hjälpa dem att 

hålla en bra undervisning. Med hjälp av Itslearning kan läraren även kommuni-

cera effektivt med studenter, föräldrar och även sina kollegor. (Itslearning 2012)  
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• MyArcada är Arcadas interna webbportal för kommunikation mellan studenter-

na, personalen, studentföreningen och de olika avdelningarna. På MyArcada 

hittas Arcadas händelsekalender med viktiga datum, där du kan ta del av det som 

pågår i högskolan. På MyArcada kan nyheter eller aktualiteter publiceras, men i 

regel bara för antingen studenter, personal eller båda två. (Apumatti 2012) 

 

Förutom att jag marknadsförde min enkät på Itslearning och MyArcada, tog jag kontakt 

med alla mina bekanta och vänner i skolan och bad dem både svara på enkäten samt 

sprida ordet vidare. En påminnelse sändes ut åt dessa en vecka efter att jag tagit kontakt 

med dem. Den 10 april 2013 lades min enkät in på Itslearning och MyArcada, den 19 

april 2013 togs annonsen bort. Svaren av respondenterna sparades direkt i Analysticas 

databas. Med hjälp av SPSS, ett datorprogram för statistisk analys, kodades sedan sva-

ren in och analyserades. 

2.4 Felkällor 

Då en surveyundersökning utförs, bör fyra felkällor vara bekanta. Dessa felkällor är helt 

enkelt olika saker som kan gå fel vid en statistisk undersökning.  

• Urvals – eller samplingsfel är en felkälla som beror på att den metod som ett 

datamaterial har samlats in på inte är utmärkande för det man vill undersöka. Det 

kan även bero på att urvalet inte är karakteristisk för det ämnet man studerar. 

Denna typ av fel uppkommer på grund av att det är synnerligen osannolikt att 

man kommer fram till ett urval som helt och hållet är representativt. (Bryman & 

Bell 2005 s. 131) 

• Urvalsrelaterade fel uppstår exempelvis om urvalsramen är otillräcklig, om det 

sker bortfall av de som svarar på exempelvis enkäten eller om bortfall av svar är 

stort hos respondenterna (Bryman & Bell 2005 s.131). Bortfallet är de individer 

från samplet som inte svarar på enkäten av olika orsaker (Bryman & Bell 2005 

s.123). Bortfall i mitt arbete kan bero på att jag inte fick kontakta studenterna di-

rekt via e-post, utan måste gå via ItsLearning och MyArcada som marknadsfö-

ringskanaler för mitt arbete. Detta kan ha lett till att vissa studenter inte ens var 
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medvetna om min undersökning, jag nådde helt enkelt inte alla i den förutvalda 

målgruppen. 

• Datainsamlingsfel är kopplat till genomförandet av själva forskningsprocessen. 

Dessa fel kan uppstå om frågeformuleringen i enkäter och intervjuer är oklara, 

ifall det uppkommer brister i intervjutekniken eller felaktigheter då man delar ut 

en enkät eller tar kontakt med den person som skall intervjuas. (Bryman & Bell 

2005 s.131) 

• Fel som rör bearbetningen av data är en följd av felaktig behandling av de 

data man samlat in, framförallt kan dessa fel uppstå vid kodning av svaren. 

Denna del måste man vara extra viktig med, om ett fel görs kan hela statistiken 

bli felaktig. (Bryman & Bell 2005 s. 131) 

2.5 Personskydd 

Mitt examensarbete studerar respondentens personliga angelägenheter, ekonomin. Där-

för är personskydd och respekt något som jag tog i beaktande under undersökningens 

gång. I min enkät (bilaga 1) poängteras detta genast i välkomsttexten.   

 

• Fullständighet. När försökspersoner berättar om sig själva är det viktigt att de 

gör det så noga som möjligt. 

• Skydd för psykisk och fysisk integritet. En undersökning kan i vissa fall leda 

till att respondenten hamnar i en utsatt situation. Undersökningen bör byggas 

upp på ett sådant sätt att den inte medför några skadliga följder för deltagarnas 

psykiska och fysiska hälsa. 

• Diskretion. Det kan finnas viss info som personer inte vill att andra kan få tag 

på. Forskaren måste därför kunna lova diskretion vid behandling av insamlad in-

formation, och dessutom hålla löftet. Kravet på anonymitet och tystnadsplikt 

måste undertecknas av forskaren. 

• Frivillighet. En person som deltar i en forskning skall vara medveten om det, 

och hon skall frivilligt välja att vara med i undersökningen. Personen har rätt att 

fråga efter vilken information som kommer användas, hur informationen kom-

mer att användas och vem som ska få ta del av den. (Dahlqvist & Linde 2009 s. 

41-42) 
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2.6 Bedömning av forskning 

Tre av de viktigaste bedömningsgrunder i en företagsekonomisk forskning är reliabili-

tet, replikation och validitet.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om frågan huruvida undersökningens resultat bibehålls om samma 

studie skulle genomföras på nytt, eller är kanske resultaten en summa av slumpmässiga 

eller tillfälliga orsaker. (Bryman & Bell 2005 s. 93-95) 

 

Förutsättningarna för att min undersöknings reliabilitet är hög existerar. Frågorna i min 

enkät ställdes på respondenternas modersmål så att de inte skulle missförstå frågans in-

nehåll. Mina frågor var korta och tydliga och förstods av de flesta studenter. Ingen av de 

besvarade enkäterna behövde förkastas på grund av att de var ofullständigt eller inte alls 

ifyllda. Detta hade jag reglerat med hjälp av Analystica så att man var tvungen att svara 

på alla frågor, annars kunde man inte gå vidare till nästa fråga. Min enkät var även up-

byggd utan ”vet inte”-alternativ, för att få så fullständiga svar som möjligt. Jag lade 

mycket tid på att designa min enkät och dess frågor.  

 

För att få så ärliga svar som möjligt, berättades det för respondenterna på förhand att 

intervjuerna är anonyma (bilaga 1). Vad gäller reliabiliteten i mitt arbete har jag försökt 

finna så många respondenter som möjligt för att få ett representativt urval. Skulle under-

sökningen genomföras omigen på andra utvalda svarande skulle undersökningen högst 

antagligen se annorlunda ut, men skulle undersökningen genomföras på samma studen-

ter skulle den antagligen vara lika. 

2.6.2 Validitet  

Validitet kan anses vara det viktigaste kriteriet för forskningen. Validitet berör frågan 

om din undersökningsmetod verkligen mäter just det som avses att undersökas. (Bry-

man & Bell 2005 s. 95-96) 
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Min undersökning mäter det som avses att undersökas, Arcada studenters användning 

av snabblån. Jag har försökt följa en och samma linje under hela undersökningen och 

jag har utgått från mina frågeställningar från början till slut.  

 

Källorna jag har använt mig av i min undersökning är trovärdiga och aktuella och jag 

har försökt använda så färsk litteratur som möjligt. I undersökningen har tillförlitliga 

och aktuella hemsidor applicerats. Källorna som jag använt mig av har en hög tillförlit-

lighet i och med att jag i mitt arbete använt mig av flera moderna källor såsom böcker, 

tidskrifter, elektroniska källor samt examenarbeten. Den äldsta källan, som använts i 

denna undersökning är från 1991, dock är de flesta källor från 2008-2012. Äldre källor 

som har använts i mitt examenarbete är böcker som motsvarar nya böcker inom samma 

ämne. Mina elektroniska källor beaktas som trovärdiga, eftersom de är tagna från pålit-

liga sidor. 

 

Validiteten och reliabiliteten skulle högst antagligen höjts om jag hade fått tag på fler 

respondenter. Respondenterna var endast från Arcada, vilket påverkar på undersökning-

ens resultat. Resultaten kanske skulle vara annorlunda om samma undersökning gjordes 

i en annan yrkeshögskola, eller andra studenter från samma skola.  

 

Det kan dock finnas vissa osäkerheter med tanke på en undersökning som ser in i re-

spondentens något personliga angelägenheter.  Det finns alltid frågan om precis alla re-

spondenter svarat så ärligt som möjligt, detta är dock tyvärr någonting som inte kan rä-

knas ut utan man bör lita på att resultaten är så representativa som möjligt.  

 

De flesta av svararna, 37 stycken eller 28,2 %, var företagsekonomistuderande. Med 

tanke på deras studieämne, kan det finnas en möjlighet att dessa respondenter vet mer 

om snabblån, räntorna kring dem samt snabblånens effekt. Kan detta mån tro påverka på 

mina resultat, skulle snabblåneanvändningen ha sett annorlunda ut om företagsekonomi-

studerande inte skulle ha deltagit i min undersökning? 
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2.6.3 Replikation 

Replikation går ut på en bedömning av forskarens förmåga att vara neutral och inte 

färga informationen med sin egen förståelse, sina egna åsikter och attityder (Akademin 

för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2003). 

 

Under undersökningens gång förhöll jag mig neutral till ämnet. Jag hade ingen chans att 

påverka respondentens svar eftersom jag inte interagerade med själva respondenten. Jag 

strävar till att vara objektiv och inte föra fram egna åsikter i analysen. Eftersom ämnet 

snabblån var relativt nytt för mig påverkas undersökningen inte av mina egna åsikter, 

attityder eller uppfattningar. Jag var medveten om vad jag skulle undersöka så det var 

lätt att avgränsa undersökningsområdet.  

3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som gjorts kring ämnet snabblån. Jag 

hänvisar också till tidigare forskning i min analytiska del. 

3.1 SMS-lån - Den skambelagda låneformen 

Emma Källänge och Therese Nordgren (2009) har undersökt ämnet snabblån. De har 

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

fyra studenter. De vill med hjälp av den kvalitativa undersökningen få en så god upp-

fattning om hur de aktörer i samhället som har mest kunskap om snabblån ser på deras 

frågeställningar; 

• Vilka människor tar SMS-lån? 

• Hur ser undersökningens respondenter på SMS-lån?  

• Varför tas SMS-lån?  

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

I deras undersökning kommer de fram till att det främst är människor med en svag eko-

nomi som tar SMS-lån. Uppgifter visar även att det är vanligast med betalningssvårig-

heter i åldern 18-25 år. Statistik visar även att det skett en utveckling bland äldre kvin-
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nor i åldern 35-65 år och de har svårigheter att betala tillbaka sina SMS-lån. Genom att 

titta närmare på uppgifter om vilka som beviljas flest SMS-lån, är åldersgruppen mellan 

22 år och 35 år mest representerade. Det är lika många kvinnor och män som tar lånen. 

Källänge och Nordgren påpekar att ungdomar tycker att SMS-lånen är billiga eftersom 

de som grupp har liten kunskap om SMS-lånets krediter i förhållande till andra krediter 

som finns på marknaden. Bland de som tar SMS-lån är det få som verkligen förstår hur 

stor den effektiva årsräntan egentligen är och inser därmed inte hur dyra SMS-lån i 

själva verket är. 

Källänge och Nordgren berättar att det finns en efterfråga på SMS-lån bland de männi-

skor som har en svag ekonomi. Lån via SMS kan beviljas trots tillräcklig kreditvärdig-

het, vilket senare leder till att samma personer blir överskuldsatta. 

Enligt Källänge och Nordgren finns det många teorier bland deras respondenter till var-

för respondenterna har använt sig av SMS-lån. Källänge och Nordgren kan utifrån dessa 

teorier plocka fram några återkommande tankar och faktorer kring varför människor 

väljer att ta SMS-lån. Det vanligaste svaret bland respondenterna är att SMS-lånen an-

vänds för att betala löpande räkningar och skulder. En annan teori är att SMS-lånen an-

vänds till så kallade impulsköp. Enligt Källänge och Norgrens analys finns det två kate-

gorier av SMS-låntagare; de som tar SMS-lånen för att täcka sådana utgifter som redan 

är tagna och de som använder de lånade pengarna till ny konsumtion. Inkomsten an-

vänds till konsumtion och sedan när räkningarna ska betalas tas SMS-lån för att klara 

utgifterna, vilket leder till att de lånade pengarna indirekt används till konsumtion. 

Källänge och Nordgren kan i sitt examensarbete märka att det är individuella faktorer 

som påverkar konsumenterna att ta SMS-lån. En faktor som ofta nämndes bland deras 

respondenter var den snabba utbetalningen. De menar att om konsumenterna skulle ha 

fått mer betänketid innan lånet beviljades eller om det fanns en ångerrätt så skulle anta-

let SMS-lån och därmed antal obetalda SMS-lån minska betydligt. Andra faktorer som 

påverkar konsumenten att ta ett SMS-lån är att kraven på låntagaren inte är så stora när 

man ansöker om ett SMS-lån, vilket sedan leder till att de som egentligen inte skulle få 

låna ändå kan göra det med hjälp av denna låneform.  

Källänge och Nordgren poängterar att dagens konsumtionssamhälle påverkar människor 
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att ta SMS-lån för att upprätthålla sin identitet och livsstil. Individer som känner ett ex-

tra tryck från sin omgivning angående sin tillhörighet har lättare att ta SMS-lån för im-

pulsköp, t.ex. ungdomar.  

Källänge och Nordgren menar att deras undersökning visar att kunskapen om den egna 

privatekonomin och om SMS-lånens villkor måste ökas i samhället. 

3.2 Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pikavipin 
käyttö 

Tommi Muhonen (2012) har framställt sitt examensarbete där han undersöker hur yr-

keshögskolestuderanden i S:t Michel använt sig av snabblån. På Muhonens enkät sva-

rade 269 studenter. Då han jämförde detta med hela antalet studenter i skolan, hade han 

en svarsprocent på 5,7 %. Flera kvinnor svarade på enkäten. Enligt Muhonen hade 123 

av studerandena lån eller annan kredit från förut, dock inte snabblån.  

Muhonen kom fram till att bland 269 respondenter fanns 22 personer som någon gång 

tagit ett snabblån, varav 15 var kvinnor och 7 män. Muhonen poängterar dock att skill-

naden mellan män och kvinnor kan bero på att fler kvinnor än män svarade på enkäten. 

22–25-åriga ungdomar hade tagit flest snabblån. Mellan studieinriktningarna märktes 

inga skillnader. De flesta som någon gång hade tagit ett snabblån bodde ensamma. Tre 

av dem som tog ett snabblån hade barn. Första och tredje – årets studerande tog flest 

lån, medan minst antal lån hade ansökts av fjärde årets studerande. Av de personer som 

någon gång tagit ett snabblån, hade 15 av dem också andra lån eller krediter. Den van-

ligaste orsaken till ett snabblån var ett akut behov av pengar.  

Den vanligaste lånesumman var 50-100 €. Av deltagarna meddelade fyra stycken att de 

tagit snabblån mer än tio gånger. Fem stycken av de som tagit snabblån hade fortfarande 

kvar av sina skulder från snabblånet/snabblånen. Vanligtvis gjordes beställningen av 

snabblån via nätet.  

Muhonen skriver att i S:t Michels yrkeshögskola tar man snabblån till mat, fest och 

rusmedel. Snabblån ansöktes inte alls för resande, elektronik, inredning och inte heller 

för barn eller lekskoleavgifter.  
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De flesta personer hade fått veta om snabblån via internet, TV och bekanta. En stor del 

av personerna hade använt tid att bekanta sig med lånevillkoren innan de ansökte om 

lånet. 

Då Muhonen undersökte vilken effekt snabblånen/snabblånet haft på livssituationen var 

svaren tudelade. För vissa har snabblånet inte alls haft en effekt, medan det för andra 

haft en negativ effekt som resulterat i skuld och betalningssvårigheter, men för en rela-

tivt liten del.  

De flesta som tagit ett snabblån anser att de inte kommer använda sig av tjänsten igen. 

Även de som inte tagit ett snabblån, har den åsikten att de aldrig kommer att ansöka om 

ett lån. Under en tiondedel av respondenterna skulle vara beredda att ansöka om ett 

snabblån. De skulle använda pengarna till hyra, studier, sjukvård och mat. Endast mat är 

något som nämns av de 29 som tagit ett lån.  

Då Muhonen frågade svararnas allmänna åsikt om snabblån, kom de fram att de tyckte 

snabblån var en negativ sak eller att snabblånen anses vara oärliga. 

4 TEORI 

I detta kapitel sammanställer jag undersökningens teori, som senare hänvisas till i min 

analys. 

4.1 Konsumentbeteende 

Konsumenten letar aktivt efter varor eller tjänster att konsumera för att med hjälp av 

dem tillfredsställa sina behov (Kungliga tekniska högskolan 2009).  

 

Att kunna förstå konsumentbeteendet är centralt för min studie. För att individen skall 

kunna konsumera tjänster eller produkter behövs likvida medel, vilket kan betyda att 

vissa personer använder sig av olika krediter, även snabblån, för att kunna konsumera 

enligt vilja och behov.  

 

Studier gällande konsumentbeteende behandlar vad som påverkar människor vid kon-
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sumering av en vara eller tjänst. Vad som gör att människor handlar på ett visst sätt, hur 

de tänker och vad som motiverar dem. (Kotler & Armstrong 2011 s. 134) 

4.2 Kunden behöver, vill ha och kräver 

För att man skall kunna förstå marknadsföring och konsumtion, behövs begreppen be-

hov, begär och krav definieras. Till mänskliga behov hör i första hand mat och kläder, 

värme och trygghet, sociala behov såsom samhörighet och kärlek samt individuella be-

hov som kunskap och yttrande. Begär är formen behoven får, efter att de formats av  

kulturella och individuella personligheter, t.ex. en amerikan är i behov av mat, men vill 

ha (begär) en Big Mac med franska potatisar och läskedryck. Senare förvandlas viljan 

till krav. Kunden kräver produkter med förmåner som bidrar till största värde och till-

fredställelse. (Kotler & Armstrong 2011 s. 6) 

 

 

Figur 2. Konsumentbeteende (egen utveckling) 
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4.3 Vad påverkar konsumentbeteende?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Faktorer som påverkar konsumentbeteende (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 

4.3.1 Kulturella faktorer  

Kulturella faktorer utgör den bredaste och djupaste inverkan på köpbeteendet. Det in-

kluderar grundvärderingar, uppfattningar, preferenser och beteende som en person lär 

sig av sin familj eller av andra i bekantskapskretsen. (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 

 

• Subkultur. Varje kultur kan delas in i mindre subkulturer, eller grupper med 

människor som delar någorlunda samma uppfattning baserad på liknande livser-

farenheter såsom nationalitet, religion, rasgrupp och geografisk region. (Kotler 

& Armstrong 2011 s. 136) 

• Social klass. I så gott som all societet kan en form av social klasstruktur märkas. 

Med social klass menas en uppdelning av ett samhälle enligt inkomst, utbild-

ning, förmögenhet etc. (Kotler & Armstrong 2011 s. 139) 
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4.3.2 Sociala faktorer  

Konsumentbeteende influeras även av sociala faktorer såsom grupp, familj, social roll 

och status.  

 

• Grupper och socialt nätverk. Grupper kan vidare kategoriseras i tre olika 

grupper.  

− Medlemsgrupp är en grupp som en person hör till och direkt påverkar hennes 

beteende. En medlemsgrupp kan exempelvis vara familj, vänner, grannar 

o.s.v. 

− Referensgrupp fungerar som en jämförelse eller referens utan att personen 

själv behöver vara med i gruppen. Personer influeras ofta av de referens-

grupper som de inte hör till.  

− Aspirantgrupp är grupper personen vill tillhöra och därmed jämför sig med. 

(Kotler & Armstrong 2011 s. 139) 

• Familj. Familjemedlemmar kan starkt påverka en annans konsumentbeteende. 

På gamla tider levde vi mer i ett samhälle där kvinnan gjorde alla uppköpsbeslut, 

men nu har mannen och barnen nästan lika stor del av beslutet som kvinnan i 

huset.  

• Roller och status. En person hör till många grupper – familj, klubbar, organisat-

ioner och virtuella grupper. Personens position i gruppen kan definieras i villko-

ren av både roller och status. En roll inbegriper de aktiviteter personerna om-

kring förväntar sig att du skall utföra. Varje roll har en status och kan definieras 

som den generella uppfattningen en roll får av samhället. (Kotler & Armstrong 

2011 s. 144) 

4.3.3 Personliga faktorer 

Köparens beslut kan även påverkas av personliga egenskaper, som köparens ålder och 

livssituation, yrke, ekonomisk situation, livsstil, personlighet och självuppfattning (Kot-

ler & Armstrong 2011 s. 144). 
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• Ålder och livssituation. Smaken och behovet ändras med tiden. Ålder och livs-

situation är de faser en familj går igenom som t.ex. bröllop, barn, hus, skils-

mässa. 

• Yrke. En persons yrke kan påverka vad som konsumeras. Exempelvis köper en 

arbetare mer arbetarkläder, medan en man i ledande position köper fler kostymer 

(Kotler & Armstrong 2011 s. 145). 

• Ekonomisk situation. En persons ekonomiska situation påverkar naturligt valet 

av en produkt eller tjänst. 

• Livsstil. Personer som kommer från samma subkultur, sociala klass och yrke 

kan ändå ha olika livsstilar. Livsstil kan definieras som en persons mönster att 

leva och uttrycks i bland annat intressen och åsikter (Kotler & Armstrong 2011 

s. 146). 

• Personlighet och självuppfattning. Personlighet kan förklaras som de unika 

psykologiska karaktärsdrag en grupp eller en människa har. Självuppfattningen 

kan även påverka ditt köpbeslut (Kotler & Armstrong 2011 s. 146-147). 

4.3.4 Psykologiska faktorer 

Psykologiska faktorer som kan påverka en persons köpbeslut är motivation, perception, 

inlärning, uppfattning och attityd. (Kotler & Armstrong 2011 s. 147) 

 

• Motivation. En person har många behov. Vissa av dem är biologiska såsom 

hunger, törst och bekvämlighet. Andra kan vara psykologiska, som bildas då 

personen behöver igenkännande, uppskattning eller samhörighet. (Kotler & 

Armstrong 2011 s. 147-148)  

 

Freud ansåg att människan är omedveten om de viktiga faktorerna som styr deras bete-

ende. Han menar ett en persons köpbeslut är en följd av undermedvetna motiv som i 

många fall inte ens köparen förstår sig på. T.ex. en man som köper en sportig BMW Z4 

Roadster cabriolet kan förklara sitt uppköp med att han helt enkelt tycker om känslan av 

vinden som smeker hans tunna hår. På ett djupare plan kanske han försöker imponera på 

andra genom att visa att han är framgångsrik. Ytterligare ett steg djupare kan det vara 
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Självförverkligande	  behov	  

Este:ska	  behov	  

Kogni:va	  behov	  

Behov	  av	  uppskaLning	  

Sociala	  behov	  

Trygghetsbehov	  

Fysiologiska	  behov	  

frågan om att han köper bilen för att känna sig ung och självständig igen.  (Kotler & 

Armstrong 2011 s. 148) 

 

Maslow däremot ansåg att människans behov är indelande i en hierarki, en så kallad be-

hovstrappa. Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan en högre nivås 

behov kan uppfyllas. (Kotler & Armstrong 2011 s. 148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Maslows behovshierarki (Evans, Jamal & Foxall 2006 s.19) 

 

Maslow menar att när väl de fysiologiska behoven eller de biogena behoven har blivit 

tillfredsställda, riktar individen målet mot att tillfredsställa avancerade psykogena krav 

som t.ex. social acceptans och en positiv självbild samt självkänsla. Vissa människor 

kan ha behov av det ”kognitiva”. Detta betyder att de är nyfikna på att veta och förstå 

saker och ting. Det kan även i vissa människor finnas ett behov av kreativitet och att få 

uttrycka sina konstnärliga sidor, ett estetiskt behov. Den sista nivån i Maslows teori är 

den självförverkligande delen. Då alla andra delar är tillfredsställda, kan individen börja 

förverkliga de möjligheter hon har. (Evans, Jamal & Foxall 2008 s. 19) 

• Perception. En person som är motiverad är redo för handling. Hur personen re-

agerar beror helt och hållet på hennes egen perception av situationen. Perception 

är processen med hjälp av vilken personen väljer, organiserar och tolka inform-



29 

 

Problemideni:fiering	   Informa:onssökning	   Utvärdering	  av	  
alterna:v	   Köpbeslut	   Utvärdering	  

ation för att sedan forma en meningsfull bild av världen. (Kotler & Armstrong 

2011 s. 148-149) 

• Inlärning. Då människan handlar, lär de. Inlärning kan beskrivas som ändring-

arna i en individs beteende som beror på vad hon lärt sig tidigare. (Kotler & 

Armstrong 2011 s. 149) 

• Uppfattning och attityder. En uppfattning är en beskrivande åsikt som en per-

son har av någonting. Åsikterna kan baseras på sann vetenskap, tycke eller tro. 

En attityd förklarar en persons värderingar, känslor och tendenser i förhållande 

till ett föremål eller en idé. Människor har attityder till religion, politik, kläder, 

musik, mat och mycket annat. (Kotler & Armstrong 2011 s. 150) 

4.4 Köpbeslutprocessen 

Köpbeslutprocessen definierar steg i processen över hur konsumenter fattar ett köpbe-

slut. Köpbeslutprocessen består av fem faser; problemidentifiering, informationssök-

ning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och utvärdering. (Kotler & Armstrong 2011 s. 

152) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Köpbeslutsprocessen (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 

 

• Problemidentifiering. Den första fasen i köpbeslutsprocessen är problemidenti-

fiering, då konsumenten identifierar ett problem eller ett behov. Problem uppstår 

när det finns en upplevd skillnad mellan den nuvarande positionen och perso-

nens idealtillstånd (Fill 2006 s. 66-68). Behovet kan uppstå av ett internt stimuli, 

som t.ex. hunger eller törst. Ett behov kan även upptäckas av ett externt stimuli 
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t.ex. kan en diskussion med en vän få dig att fundera på att köpa en ny bil. (Kot-

ler & Armstrong 2011 s. 152) 

• Informationssökning. Då konsumenten har identifierat problemet kommer hon 

att söka efter information i ett försök att lösa problemet (Fill 2006 s. 66-68). Om 

en konsument är intresserad av att köpa en ny bil kommer antagligen ditt in-

tresse väckas av en bilreklam, bilar som dina vänner äger eller under konversat-

ioner om bilar. Informationen kan hämtas från personliga, kommersiella, publika 

eller experimentella källor. (Kotler & Armstrong 2011 s. 152-153) 

• Utvärdering av alternativ. Potentiella lösningar måste utvärderas för att för-

säkra sig om att det optimala valet görs (Fill 2006 s. 66-68). Konsumenten an-

vänder informationen hon fått i informationssökningen för att välja mellan olika 

märken (Kotler & Armstrong 2011 s. 153-154). 

• Köpbeslut. Efter att ha utvärderat olika lösningar, kan köparen fatta sitt beslut 

(Fill 2006 s. 66-68). Konsumentens köpbeslut går ut på att köpa det mest popu-

lära brandet, dock kan beslutet påverkas av flera personer som familj, vänner etc 

(Kotler & Armstrong 2011 s. 154). 

• Utvärdering. Erfarenhet av beslutet, med andra ord hur kunden upplevt köpet, 

spelar en stor roll i processen (Fill 2006 s. 66-68). Hur nöjd eller missnöjd en 

kund är med sitt köp avgör förhållandet mellan konsumentens förväntningar och 

de verkliga förutsättningarna. Vid så gott som alla stora köp uppstår inre kon-

flikter efter köp, som också kan kallas kognitiv dissonans. Köparen kan vara 

nöjd med själva produkten, men ändå vara missnöjd vid tanken om de förmåner 

hon gick miste om hos en konkurrerande produkt. (Kotler & Armstrong 2011 s. 

154) 

4.5 Snabblån 

Snabblån hör till konsumentkreditmarknaden. Det finns ett stort utbud på olika slags 

konsumentkrediter. Konsumentkrediter inbegriper alla de krediter som ett företag bjuder 

ut till konsumenterna oberoende av kreditformen, kreditbeloppet, kredittiden eller kredi-

tens användningsändamål. (Konsumentombudsmannen 2001) 

Konsumentkrediterna delas in i engångskrediter och kontokrediter. Med kontokredit av-
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Konsumentkredit	  

Kontokredit	  

Kreditkort	  

Engångskredit	  

Snabblån	  

ses en kontinuerlig konsumentkredit som utnyttjas med hjälp av kreditkort eller på annat 

sätt. Kreditbeloppet varierar beroende på hur krediten utnyttjas. Engångskrediter är bl.a. 

banklån, snabblån och avbetalningsköp. (Arbets – och näringsministeriet u.å.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Konsumentkreditmarknaden (egen utveckling) 

 

Räntorna på och de övriga kostnaderna för konsumentkrediter varierar beroende på ty-

pen av kredit. Räntorna på krediter med säkerhet är lägre än räntorna på krediter utan 

säkerhet. Vid kortvariga eller små krediter är kostnadernas andel av lånet större än vid 

mer långvariga eller större krediter. De som erbjuder krediter är skyldiga att informera 

kredittagaren om den effektiva årsräntan för krediten både vid marknadsföringen av 

krediterna och i kreditavtalet. Med effektiv årsränta avses en räntesats där det vid sidan 

av den egentliga räntan också ingår alla övriga kreditkostnader (t.ex. avgiften för öpp-

nande av konto, avbetalningstillägg, kontoskötsel- och behandlingsavgifter) samt tidta-

bellen för amorteringar. (Arbets – och näringsministeriet u.å.) 

 
I ett avtal om konsumentkredit ingår ofta en överenskommelse enligt vilken kreditgiva-

ren har rätt att säga upp hela den resterande krediten med omedelbar verkan, dvs. att 

betala tillbaka på en gång, om en delbetalning har fördröjts. I ett sådant fall är låntaga-
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ren skyldig att betala tillbaka lånet på en gång. (Arbets – och näringsministeriet u.å.)  

Kontokredit är en kontinuerlig konsumentkredit, i vilken kreditgivarens tillgång varie-

rar, beroende på det faktiska utnyttjandet av krediten, t.ex. kreditkortskrediter (Konsu-

mentombudsmannen 2001). 

I engångskrediter kan fordran beräknas redan då kredittagaren ingår ett avtal med kre-

ditgivaren, t.ex. avbetalningskrediter eller snabblån (Konsumentombudsmannen 2001). 

Snabblån kan definieras som krediter som vanligtvis söks via textmeddelande, vars 

skuldbelopp är högst några hundra euro. Lånetiden är vanligtvis några veckor. Kunden 

återbetalar kreditgivaren kapitalet och dessutom en fast kostnad på lånet. Från krediten 

debiteras icke årsränta. (Valkama & Muttilainen 2008 s. 1) 

4.6 Ansökning av snabblån 

Den som överväger att ta ett snabblån bör noggrant utreda räntan på lånet och de övriga 

lånevillkoren. Ett företag som beviljar snabblån ska på ett pålitligt sätt kunna fastställa 

låntagarens identitet. Man kan ansöka om snabblån dygnet runt, men inga pengar sätts 

på kontot nattetid. Om snabblån söks efter kl. 23, får pengarna betalas in på kundens 

konto först efter kl. 7 följande morgon. De företag som beviljar snabblån ska också ha 

en fungerande kundtjänst som de kunder som råkat i betalningssvårigheter lätt kan kon-

takta för att förhandla om en ny tidtabell för återbetalningen av lånet. Jämfört med andra 

krediter är de effektiva räntorna för snabblån höga. (År 2009 var den effektiva räntan på 

säkerställda konsumentkrediter som beviljas av bank 4,1–6,2 %, på kontokortskrediter 

7,8–13,1 %, på krediter som beviljas av postorderföretag från 20 % upp till drygt 30 %, 

och på snabblån flera tusen procent). (Arbets – och näringsministeriet, u.å.) Huvudre-

geln är att en person under 18 år inte kan ingå avtal om snabblån utan sin förmyndares 

medgivande (Finansinspektionen u.å.). 
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Figur 7. Ansökning av kredit genom textmeddelande (Valkama & Muttilainen 2008 s.11) 

 

Snabbkredit ansöks vanligtvis via textmeddelande. Det handlar om en avlägsen över-

enskommelse mellan kunden och snabblånsföretaget. I textmeddelandet bör lånesum-

man, lånetiden, för- och efternamn, adress, postnummer, plats och dessutom social-

skyddsnummer och kontonummer meddelas. Textmeddelandet kostar kunden, beroende 

på företaget mellan 1,20 € och 5 €. Företaget informerar sedan kunden om lånebeslutet 

beviljas eller inte, per textmeddelande. Ifall kunden får ett jakande svar, råder man 

henne att besöka företagets hemsida och bekanta sig med lånevillkoren. Kunden bör 
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godkänna lånevillkoren inom en viss utsatt tid, om inte annat går giltigheten för låne-

offerten ut. Om det visar sig att kunden godkänner villkoren och vill lyfta krediten, skall 

kunden bekräfta företaget detta genom att svara på textmeddelandet gällande lånebeslu-

tet. Även det bekräftande textmeddelandet är avgiftsbelagt. Några minuter efter detta 

flyttas pengarna vanligen till kundens bankkonto.  (Valkama & Muttilainen 2008 s.11-

13) 

4.7 Marknaden 

Enligt Statistikcentralen tar allt fler finländare snabblån och detta fenomen märks också 

hos Skuldlinjen. Skuldlinjen kan alla finländare anonymt kontakta för att diskutera om 

allt som rör ekonomiska problem. Ungefär en tredjedel av kunderna hos dem har pro-

blem med snabblån, antalet har fördubblats sedan år 2010. (Yle 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Nya snabblån tagna mellan 2008-2012 (Kreditbeståndet 2008-2012, Statistikcentralen) 
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Under tredje kvartalet 2012 beviljades hushållen nya snabblån för något under 107 mil-

joner euro, totalt 385 991 stycken. Under kvartalet beviljades 29 procent mer nya snabb-

lån än under motsvarande kvartal året innan (tredje kvartalet 2011). Jämfört med det 

andra kvartalet år 2012 beviljades 13 procent mer nya lån. I genomsnitt ansöktes lån för 

276 euro under årets tredje kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 37,1 dagar. 

Under tredje kvartalet 2012 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade snabb-

lån till 80, av vilka två var nya på marknaden. (Statistikcentralen 2012) 

4.8 Snabblånens negativa effekter 

Snabblån kan ha stora effekter på ditt liv. De negativa effekterna presenteras i det här 

kapitlet. 

 

”Olen opiskelija ja olen onnistunut hankkimaan itselleni tyhmyyttäni n. 4000 euron pi-

kavippivelat. Takana on paljon ahdistusta, stressiä, kyvyttömyttä käsitellä muita asioita 

kuin sitä että saan koulun hoidettua tunnollisesti. Kierre alkoi kun työtilanteeni oli niin 

huono että opintolaina riitti pelkästään laskujen maksuun. Ylpeyteni esti minua pyytä-

mästä rahaa vanhemmilta, ja pikavippikierre oli valmis (...) Opiskelija kun ei voi saada 

lainaa pankista kun ei ole tarpeeksi tuloja ja opintolainatkin olen jo käyttänyt vippien 

maksamiseen.” (Iltalehti 2012)  

4.8.1 Skuldspiral 

Skuldspiral innebär att en person hela tiden måste ta ett nytt snabblån för att betala det 

gamla lånet eller för att klara sig ekonomiskt till slutet av månaden. Det vanliga med 

denna skuldspiral är att en person har lån från många olika företag och måste ansöka om 

mer då pengarna som finns kvar efter avbetalning inte täcker levnadskostnader. Detta 

blir med andra ord en ond cirkel som är svår att komma ur. (Oikeuspoliittinen tutki-

muslaitos 2012) 
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Figur 9. Skuldspiral (egen utveckling) 

 

Kati Rantala beskriver i undersökningen ”Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Pika-

vippikierteen muotokuva” de typiska kännetecknen för en spiral. Rantala har genom 

undersökningen erfarenheter av personer som varit/är drabbade. En orsak till skulden 

har, enligt undersökningen, att göra med små löner och onödig konsumtion. Vissa tar 

snabblån för att deras löner helt enkelt inte räcker till för allt de vill konsumera. Mycket 

av pengarna kan dessutom användas till att festa eller spela spel. Vanligt är också att en 

person börjar ta snabblån, utan att egentligen fundera på det och snabbt ligger en stor 

hög av räkningar i tamburen. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012) 

 

Skuldspiral förknippas ofta med mörka tankar. Den starkaste känslan av dem alla kan 

vara känslan av skam för att man låtit sin ekonomi spåra ut på detta sätt. Skammen leder 

till hemlighållande – många av de berättelser som Rantala hittade har något gemensamt 

– att man inte ens vågat berätta om sina skulder för sin maka eller make. Ångest är en 

typisk känsla för människor med mycket skulder. En del ligger vakna på natten och är 

rädda för flera indrivningsbrev, en annan funderar till och med på att begå självmord, då 

ekonomin känns hopplös. Undersökningen ger dock hopp åt de som fallit i en skuldspi-

ral, då det påstås vara möjligt att bryta spiralen. En berättelse handlar om en person som 

vågat ta steget och berättat för sina föräldrar om sina skulder och hur föräldrarna sedan 

hjälpte honom på fötterna igen. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012) 
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Flera personer med skulder har lindrat situationen genom att ansöka om ett större lån, 

med vilket de sedan kunnat betala bort sina snabblånsskulder på en gång. Betalning av 

ett lån anses enligt statistik lättare än behärskning av flera mindre snabblån. För förkort-

ning av ett lån behövs dock stadiga inkomster, några av de skuldsatta personerna har 

höjt sin inkomstnivå genom att ta en paus i studierna och arbeta istället. (Oikeuspoliitti-

nen tutkimuslaitos 2012) 

 

Alla har dock inte möjlighet att få ett större lån eller be om föräldrarnas hjälp. Flera 

snabblånstagare är konstant rädda för att få betalningssvårigheter och bli föremål för en 

indrivning. Men om indrivningen blir ett faktum, kan följden vara lättnad. Stressen av-

tar, då en svår situation får en lösning, ekonomin är lättare att kontrollera då räkningarna 

debiteras direkt från lönen. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012)  

4.8.2 Indrivning 

Om du lämnat en räkning obetald försöker fordringsägaren först få dig att frivilligt be-

tala din skuld. Två veckor efter förfallodagen kan fordringsägaren skicka dig en påmin-

nelse om den obetalda räkningen. Till en normal räkning tillsätts högst 5 € som avgift 

för omkostnader. (Konkurrens – och konsumentverket 2013) 

Indrivningsbyrån har inte större rättigheter än fordringsägaren. Indrivningsbyrån kan 

skicka skriftliga betalningskrav, ringa dig, men inte tränga sig in i ditt hem. I det skrift-

liga betalningskravet kan högst de i lagen fastslagna indrivningskostnaderna debiteras. 

Att ett ärende överlåtits till en indrivningsbyrå innebär inte ännu att en anteckning om 

betalningsanmärkning får göras. (Konkurrens – och konsumentverket 2013) 

När fordringsägaren eller indrivningsbyrån driver in en skuld av en konsument måste 

detta ske enligt indrivningslagen och i enlighet med god indrivningssed. Till god indriv-

ningssed hör att indrivningen inte får leda till överdrivna eller onödiga kostnader eller 

onödigt men för gäldenären. Konsumentombudsmannen ska övervaka att god indriv-

ningssed bedrivs i den frivilliga indrivningen av konsumenters skulder. (Konkurrens – 

och konsumentverket 2013) 
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Kraven på god indrivningssed gäller för såväl den ursprungliga borgenären som för den 

uppdragstagare som sköter indrivningen, t.ex. en indrivningsbyrå. Om borgenä-

ren/indrivningsbyrån handlar i strid med god indrivningssed är konsumenten inte skyl-

dig att ersätta de indrivningskostnader som uppkommer till följd av sådana åtgärder. 

(Konkurrens – och konsumentverket 2013) 

Näringsidkare som bedriver indrivning yrkesmässigt är dessutom ersättningsskyldiga i 

de fall konsumenten orsakas ekonomisk skada som är en följd av åtgärder som strider 

mot god indrivningssed. Sådan skada utgörs av bl.a. telefon- och postkostnader som or-

sakats gäldenären eller en annan person mot vilka indrivningen riktats för utredning av 

bristfällig, otydlig eller ogrundad betalningskrav. (Konkurrens – och konsumentverket 

2013) 

Man kan även av näringsidkare som bedriver indrivning yrkesmässigt kräva ersättning 

för övrig ekonomisk skada som har orsakats av en felaktig indrivningsmetod. Man kan 

till exempel kräva ersättning för rättegångskostnader om den som är ansvarig för indriv-

ningen inte har skickat ett skriftligt betalningskrav till gäldenären förrän skulden indrivs 

via domstol. (Konkurrens – och konsumentverket 2013)  

4.8.3 Utmätning 

Genom utmätning försöker man säkerställa att den fordran som skall drivas in blir be-

tald – av låntagarens inkomster och egendom utmäts så mycket att skulden blir betald. 

Man brukar utgå från att all slag av egendom och förmögenhet är utmätningsbara. Van-

liga inventarier får inte mätas ut. Om borgenären har ansökt om begränsad utmätning, 

utmäts inte egendom som måste förvandlas till pengar (t.ex. fastigheter eller fordon). 

Vanligen inriktas utmätningen på gäldenärens löne-, pensions- eller näringsinkomst. 

(Oikeuslaitos 2012) 

I flera fall äger gäldenärer egendom tillsammans med någon annan. Ett sådant samägt 

föremål eller en samägd fastighet kan under vissa förutsättningar utmätas i sin helhet. 

Innan det samägda föremålet säljs, ges samägaren tillfälle att lösa in gäldenärens andel. 

Om samägaren inte utnyttjar sin inlösningsrätt, kan det samägda föremålet säljas i ett 

utsökningsförfarande. Till samägaren returneras då ett belopp av försäljningspriset mot-
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svarande hans eller hennes andel av föremålet. (Oikeuslaitos 2012) 

Sådan lösegendom som kan mätas ut är till exempel fordon, värdepapper, bostadsaktier, 

skatteåterbäringar, bankdepositioner och kontanter. Också fast egendom kan utmätas. 

Huvudregeln är att lösegendom utmäts före fast egendom. Sist utmäts sådan egendom 

som gäldenären mest behöver för sin näringsverksamhet eller för annat ändamål. Gälde-

nären har i vissa fall rätt att påverka valet av utmätningsobjekt genom att anvisa viss 

egendom för utmätning. (Oikeuslaitos 2012) 

Den utmätta egendomen omvandlas i pengar genom offentlig försäljning av egendom. 

Försäljning sker dock inte alltid. Utmätning kan verkställas också till säkerhet för en 

betalningsplan, och då förrättas försäljning endast om gäldenären inte betalar skulden 

inom utsatt tid. Om skulden betalas, förfaller utmätningen och egendomen återbördas 

till gäldenären. (Oikeuslaitos 2012)  

4.8.4 Betalningsanmärkning 

Obetalda räkningar eller andra skulder kan leda till betalningsanmärkningar. En privat-

persons betalningssvårigheter kan sparas i kreditregister då 

• Betalningen av en konsumentkredit är över 60 dagar försenad 

• Domstolen har gett en dom, som befaller dig till att betala skulden 

• Exekutionen har ansett att du inte har några tillgångar 

• Du är beviljad individuell skuldsanering eller så är du frivilligt i skuldsanering (Kon-

kurrens – och konsumentverket 2013)  

 

Betalningsanmärkningens följder är vanligtvis att  

• Kredit – och bankkort tas bort (du har rätt till automatkort) 

• Möjligt godkännande av kredit försvåras   

• Du får inte köpa produkter/tjänster på avbetalning 

• Tillgång till hyreslägenhet blir mer komplicerad 



40 

 

• Då du ansöker om ett telefonabonnemang – eller ett försäkringskontrakt behövs en 

borgensman eller en förhandsbetalning 

• Mottagande av arbetsplats blir svårare, speciellt ifall arbetsuppgiften innehåller eko-

nomiskt ansvar (Konkurrens – och konsumentverket 2013) 

 

Betalningssvårigheter sparas i registren, i vanliga fall i två till tre år. Om du under dessa 

år får en ny anteckning förlängs tiden på processen. Du har rätt att en gång i året be om 

information från ”luottotietoyhtiö” kring ditt kreditregister; vilken information som har 

sparats i ditt namn och hur länge dessa hålls kvar i registret. (Konkurrens – och konsu-

mentverket 2013)  

5 INSAMLAT MATERIAL 

Jag marknadsförde min enkät i nio dagar. Under denna tid fick jag in 131 svar av totalt 

2700 inskrivna Arcada studenter. Detta ger min undersökning en svarsprocent på 4,85 

%. Detta är jag ganska nöjd med, med tanke på att jag inte fick skicka ut min enkät 

personligen åt alla studenter, utan jag måste helt enkelt marknadsföra enkäten via 

Itslearning och MyArcada. Min inre målsättning var att få in 100 svar. Nedan 

presenteras mina resultat. 

5.1 Respondenternas basfakta 

Tabell 3. Kön? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kvinna 80 61,1 61,1 61,1 

Man 51 38,9 38,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Kön?” Fråga 1 i min enkät (bilaga 1). I min undersökning deltog totalt 131 stycken 

studenter, av dessa var 80 kvinnor (61,1 %) och 51 män (38,9 %). 
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Tabell 4. Ålder? 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

18-21 år 42 32,1 32,1 32,1 

22-25 år 70 53,4 53,4 85,5 

26-29 år 10 7,6 7,6 93,1 

30 år eller mer 9 6,9 6,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Ålder?” Fråga 2 i min enkät (bilaga 1). De flesta studenter, 70 stycken (53,4 %) är i 

åldern 22-25 år. 42 respondenter (32,1 %) är 18-21 år gamla, 10 respondenter (7,6 %) är 

mellan 26 och 29 år gamla och 9 studerande (6,9 %) är 30 år eller äldre.  

 

Tabell 5. Vad studerar du?  

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Akutvård 3 2,3% 2,3% 

Det sociala området 18 13,7% 13,7% 

Distribuerade energisystem 5 3,8% 3,8% 

Ergoterapi 2 1,5% 1,5% 

Film och television 3 2,3% 2,3% 

Fysioterapi 5 3,8% 3,8% 

Företagsekonomi 37 28,2% 28,2% 

Idrott och hälsopromotion 6 4,6% 4,6% 

Informations- och medietek-

nik 
15 11,5% 11,5% 

International Business 9 6,9% 6,9% 

Kulturproducentskap 1 0,8% 0,8% 

Nursing 1 0,8% 0,8% 

Plastteknik 4 3,1% 3,1% 

Turism 10 7,6% 7,6% 

Vård 10 7,6% 7,6% 

Annat 2 1,5% 1,5% 

Total 131 100,0% 100,0% 
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”Vad studerar du?” Fråga 3 i min enkät (bilaga 1). I denna fråga kunde fler svarsalterna-

tiv väljas. De flesta studenter som deltog i min undersökning studerar företagsekonomi, 

totalt 37 stycken (28,2 %). Studerande inom det sociala området besvarade enkäten ak-

tivt, med 18 stycken studenter (13,7 %). 15 stycken respondenter (11, 5 %) studerar på 

informations- och medietekniklinjen. Turism- och vårdlinjen skiljer sig även från 

mängden med 10 stycken respondenter (7,6 %). Från international business linjen har 9 

studenter (6,9 %) svarat på min enkät. 4 ungdomar (3,1 %) studerar plastteknik. Akut-

vård samt film och television studeras av 3 studenter (2,3 %). Ergoterapi och ”annat” 

var svarsalternativet för 2 respondenter (1,5 %). De som svarade annat kommenterade: 

”Master Media Management” och ”psykologi”. Kulturproducentskap respektive nursing 

studeras av en elev (0,8 %). 

 

Tabell 6. Vilket år studerar du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Första 35 26,7 26,7 26,7 

Andra 40 30,5 30,5 57,3 

Tredje 33 25,2 25,2 82,4 

Fjärde eller mer 23 17,6 17,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 
”Vilket år studerar du?” Fråga 4 i min enkät (bilaga 1). Jag har nått en bred skala stu-

denter med tanke på studieår. 40 ungdomar (30,5 %) är andra årets studerande, 35 stu-

denter (26,7 %) är första årets studerande och 33 respondenter (25,2 %) är tredje årets 

studerande. 23 studerande (17,6 %) är fjärde årets studerande eller mer.  
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Tabell 7. Hur bor du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ensam 44 33,6 33,6 33,6 

Med pojk- eller flickvän 50 38,2 38,2 71,8 

Med vän 13 9,9 9,9 81,7 

Hos föräldrarna 15 11,5 11,5 93,1 

Annat 9 6,9 6,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Hur bor du?” Fråga 5 i min enkät (bilaga 1). De flesta respondenter bor med sin pojk-

eller flickvän, 50 studenter (38,2 %) eller ensamma, 44 stycken (33,6 %). 15 deltagare 

(11,5 %) bor hemma hos föräldrarna och 13 studerande (9,9 %) bor med en vän. 9 av 

respondenterna (6,9 %) har svarat att de bor på annat sätt. De svarade såhär: ”ibland 

med en kämppis, ibland hos föräldrarna”, ”med man och två barn”, ”syster”, ”man och 

barn”, ”med familj, 3 barn”, ”med fästman”, ”min man”, ”med äldre bror” och ”kollek-

tiv”. 

 

Tabell 8. Inkomst per månad efter skatt? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

0-500 € 56 42,7 42,7 42,7 

500-1000 € 48 36,6 36,6 79,4 

1000-2000 € 21 16,0 16,0 95,4 

Över 2000 € 6 4,6 4,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Inkomst per månad efter skatt?” Fråga 6 i min enkät (bilaga 1). 56 respondenter (42,7 

%) har en inkomst som rör sig mellan 0 och 500 €. 48 studenter (36,6 %) förtjänar mel-

lan 500 och 1000 €. 21 respondenter (16 %) har en inkomst som ligger mellan 1000 och 

2000 €. Sex stycken (4,6 %) förtjänar över 2000 €. 
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Tabell 9. Hur finansierar du dina studier? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Studielån 35 10,3% 26,7% 

Studiestöd 108 31,9% 82,4% 

Föräldrarna understöder 43 12,7% 32,8% 

Jobbar 90 26,5% 68,7% 

Har besparingar 57 16,8% 43,5% 

Annat 6 1,8% 4,6% 

Total 339 100,0% 258,8% 

 

”Hur finansierar du dina studier?” Fråga 7 i min enkät (bilaga 1). I denna fråga kunde 

fler svarsalternativ väljas. 108 studenter (82,4 %) finansierar sina studier med hjälp av 

studiestöd. 90 ungdomar (68,7 %) jobbar vid sidan av studierna. 57 respondenter (43,5 

%) har hjälp av besparingar och 43 stycken (32,8 %) får hjälp av föräldrarna. 35 studen-

ter (26,7 %) har tagit ett studielån. 6 studerande (4,6 %) finansierar sina studier på annat 

sätt: ”släkting understöder”, ”vuxenstudiestöd, utbildningsfonden”, ”vuxenstudiefond + 

mannen”, ”arb lös understöd”, ”faster understöder” och ”lönen”. 

 

Tabell 10. Har du lån/krediter som inte är snabblån? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 58 44,3 44,3 44,3 

Nej 73 55,7 55,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Har du lån/krediter som inte är snabblån?” Fråga 8 i min enkät (bilaga 1). 58 studenter 

(44,3 %) har lån eller krediter som inte är snabblån medan 73 respondenter (55,7 %) 

inte har något av dem. 
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Tabell 11. Vilka av följande lån/krediter har du? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Studielån 42 49,4% 72,4% 

Konsumtionslån 1 1,2% 1,7% 

Bostadslån 12 14,1% 20,7% 

Billån 3 3,5% 5,2% 

Kreditkort 25 29,4% 43,1% 

Annat 2 2,4% 3,4% 

Total 85 100,0% 146,6% 

 

”Vilka av följande lån/krediter har du?” Fråga 9 i min enkät (bilaga 1). Frågan besvara-

des av de som svarade ja på föregående fråga: ”Har du lån/krediter som inte är snabb-

lån?”. I denna fråga kunde respondenterna välja fler svar. Av de 58 stycken studenter 

som har lån eller krediter som inte är snabblån, har 42 stycken (49,4 %) studielån, 25 

stycken (29,4 %) kreditkort, 12 stycken (14,1 %) bostadslån, 3 stycken (3,5 %) har bil-

lån och 1 elev (1,2 %) har ett konsumtionslån. Två stycken respondenter (2,4 %) har 

valt ”annat” och specificerat med ”bygg-/renoveringslån” och ” lån av föräldrarna”.  

5.2 Snabblån: Ja eller nej? 

Tabell 12. Har du någon gång tagit ett snabblån? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 6 4,6 4,6 4,6 

Nej 125 95,4 95,4 100,0 

Total 131 100,0 100,0  
 

”Har du någon gång tagit ett snabblån?” Fråga 10 i min enkät (bilaga 1). I min studie 

kom jag fram till att 6 studenter (4,6 %) någon gång tagit ett snabblån, medan 125 ung-

domar (95,4 %) svarade nekande på frågan.  
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5.2.1 Studenter som någon gång tagit snabblån 

De enkätfrågor som presenteras i det här avsnittet har besvarats av de som svarat ”ja” på 

fråga 10: ”Har du någon gång tagit ett snabblån”. 

 

Tabell 13. Könsindelning 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

 
Kvinna 4 76 80 

Man 2 49 51 

Total 6 125 131 

 

Av de sex respondenter som svarat att de någon gång ansökt om ett snabblån är fyra 

kvinnor och två män. 

 

Tabell 14. Åldersindelning 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

 

18-21 år 2 40 42 

22-25 år 2 68 70 

26-29 år 0 10 10 

30 år eller mer 2 7 9 

Total 6 125 131 

 

Åldersskalan var bred. Två lån hade ansökts av studenter i åldern 18-21 år, två lån av 

personer i åldern 22-25 år och två lån av personer som är 30 år eller äldre. 

 

Tabell 15. Det sociala området 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Det sociala området 1,00 3 15 18 

Total 3 15 18 
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Tabell 16. Företagsekonomi 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Företagsekonomi 1,00 2 35 37 

Total 2 35 37 

 

Tabell 17. Informations – och medieteknik 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Informations- och medietek-

nik 
1,00 1 14 15 

Total 1 14 15 

 

Av de som någon gång ansökt om ett snabblån, studerar tre inom det sociala området, 

två studerar företagsekonomi och en studerar informations – och medieteknik. 

 

Tabell 18. Studieårsindelning 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Vilket år studerar du? 

Första 2 33 35 

Andra 1 39 40 

Tredje 0 33 33 

Fjärde eller mer 3 20 23 

Total 6 125 131 

 
Tabellen ovan visar att av de studenter som någon gång ansökt om ett snabblån är två 

stycken första årets studerande, en andra årets studerande och tre stycken fjärde årets 

studerande eller mer. 
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Tabell 19. Boendeuppgifter 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Hur bor du? 

Ensam 1 43 44 

Med pojk- eller flickvän 4 46 50 

Med vän 0 13 13 

Hos föräldrarna 0 15 15 

Annat 1 8 9 

Total 6 125 131 

 
En elev som tagit ett snabblån har uppgett att hon/han bor ensam, fyra respondenter har 

angett att hon/han bor med pojk- eller flickvän, medan en studerande valde ”annat” och 

kommenterade: ”man och barn”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som någon gång ansökt om ett snabblån har de flesta en inkomst på 1000-2000 €. 

De har med andra ord en inkomst som är högre än den vanliga inkomsten för hela stick-

provet, som låg på 0-500 €.  

 

Tabell 21. Andra lån eller krediter 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Har du lån/krediter som inte 

är snabblån? 

Ja 5 53 58 

Nej 1 72 73 

Total 6 125 131 

 

Tabell 20. Inkomstindelning 

 Har du någon gång tagit ett snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Inkomst per månad efter 

skatt? 

0-500 € 1 55 56 

500-1000 € 2 46 48 

1000-2000 € 3 18 21 

Över 2000 € 0 6 6 

Total 6 125 131 



49 

 

 

Tabell 21 påvisar att av de sex studenter som någon gång tagit ett snabblån har fem även 

andra krediter, 83,3 %. De som tagit ett snabblån har i genomsnitt fler andra lån eller 

krediter än hela stickprovet, som låg på 44,3 %. 

 

Tabell 22. Varför valde du att låna via snabblån? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Enkelt att ansöka 1 11,1% 16,7% 

Man får pengarna direkt 3 33,3% 50,0% 

Man kan låna utan att ta 

personlig kontakt med långi-

varen 

2 22,2% 33,3% 

Annat 3 33,3% 50,0% 

Total 9 100,0% 150,0% 

 

”Varför valde du att låna via snabblån?” Fråga 14 i min enkät (bilaga 1). I denna fråga 

kunde flera svarsalternativ väljas. Av de sex stycken studenter som hade svarat att de 

någon gång har tagit ett snabblån, har tre av sex tagit ett snabblån på grund av att ”man 

får pengarna direkt”, två stycken valde att låna via snabblån för ”man kan låna utan per-

sonlig kontakt med långivaren”. En elev tog ett snabblån för att det var ”enkelt att an-

söka”. Tre respondenter har valt att svara ”annat” som ett alternativ, de kommenterade 

att de valt att låna via snabblån för att de: ” Hade lite pengar just då och mina föräldrar 

kunde inte heller hjälpa mig just då så jag tog ett snabblån då ja visste att lönen kommer 

följande vecka”, ”Jag behövde ett tillfälligt lån på kort tid” och ”Förtjänade pengar via 

ostohyvitys, hamnade inte o betala ränta då jag betalade den tillbaka nästan direkt”. 
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Tabell 23. Hur många snabblån har du tagit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

1 lån 2 1,5 33,3 33,3 

2-4 lån 2 1,5 33,3 66,7 

5 lån eller fler 2 1,5 33,3 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Hur många snabblån har du tagit?” Fråga 15 i min enkät (bilaga 1). Två stycken stu-

denter har totalt ansökt om ett lån, två stycken om två till fyra lån och två stycken har 

ansökt om fem lån eller mer. Detta betyder med andra ord att bara 1/3 av låntagarna nöjt 

sig med ett lån och 66,7 % har tagit fler än ett snabblån.  

 

Tabell 24. Hur mycket har du sammanlagt lånat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

100-300 € 1 ,8 16,7 16,7 

300-500 € 1 ,8 16,7 33,3 

500-700 € 2 1,5 33,3 66,7 

700 € eller mer 2 1,5 33,3 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Hur mycket har du sammanlagt lånat?” Fråga 16 i min enkät (bilaga 1). En elev har 

tagit ett snabblån som låg mellan 100-300 €, en annan elev har tagit ett lån som låg på 

ett 300-500 € stort belopp. Två respondenter har tagit ett 500-700 € stort snabblån, två 

studerande har ansökt om ett lån som varit värt 700 € eller mer. 
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Tabell 25. Har du jämfört priser och villkor mellan olika snabblåneföretag innan du tog lånet/lånen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 2 1,5 33,3 33,3 

Delvis 2 1,5 33,3 66,7 

Nej 2 1,5 33,3 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Har du jämfört priser och villkor mellan olika snabblåneföretag innan du tog lå-

net/lånen?” Fråga 17 i min enkät (bilaga 1). Då jag frågade av de som tagit ett snabblån, 

om de har konkurrensutsatt och jämfört priser och villkor mellan olika snabblåneföretag 

innan de tog lånet, varierade svaren. Två hade jämfört företag innan de tog lånet, två 

hade delvis gjort det medan två inte alls hade jämfört företag. 

 

Tabell 26. Kände du till låneavgifterna när du tog lånet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 5 3,8 83,3 83,3 

Delvis 1 ,8 16,7 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Kände du till låneavgifterna när du tog lånet?” Fråga 18 i min enkät (bilaga 1). Nästan 

alla studenter tyckte dock att de kände till låneavgifterna då de tog lånet, en elev svarade 

att hon/han delvis kände till avgifterna. Ingen svarade att hon/han inte kände till dem. 
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Tabell 27. Vad använde du pengarna till? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Festande 2 10,5% 33,3% 

Rusmedel (t.ex. alkohol 

eller cigaretter) 
3 15,8% 50,0% 

Matkostnader 3 15,8% 50,0% 

Betala bort gamla räk-

ningar/lån 
3 15,8% 50,0% 

Trafikkostnader (t.ex. 

bussbiljetter) 
1 5,3% 16,7% 

Hobbyn 1 5,3% 16,7% 

Sjukvård 1 5,3% 16,7% 

Inredning 1 5,3% 16,7% 

Bil 1 5,3% 16,7% 

Studierna 1 5,3% 16,7% 

Annat 2 10,5% 33,3% 

Total 19 100,0% 316,7% 

 

”Vad använde du pengarna till?” Fråga 19 i min enkät (bilaga 1). I denna fråga kunde 

fler svarsalternativ väljas. Av de som tagit ett snabblån har tre av sex studenter använt 

pengarna till rusmedel, matkostnader och till att betala bort gamla räkningar eller lån. 

Två stycken svarade att de festat för pengarna. En av sex hade valt att använda pengarna 

på hobbyer, trafikkostnader, sjukvård, inredning, bil eller studier. De som svarade ”an-

nat” på denna fråga kommenterade: ”För att få ’gratis’ pengar” och ”bensin till bilen”.  

 

Tabell 28. Hur fick du veta om snabblån? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Reklam på t.ex. TV, radio, 

internet 
5 83,3% 83,3% 

Annat 1 16,7% 16,7% 

Total 6 100,0% 100,0% 
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”Hur fick du veta om snabblån?” Fråga 20 i min enkät (bilaga 1). I denna fråga kunde 

fler svarsalternativ väljas. Fem av sex hade fått information om snabblån via reklam, en 

elev hade fått veta om snabblån via: ” Tarkan markan uutiskirje”. 

 

Tabell 29. Hade du/har du svårt att betala tillbaka lånet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 1 ,8 16,7 16,7 

Delvis 1 ,8 16,7 33,3 

Nej 4 3,1 66,7 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Hade du/har du svårt att betala tillbaka lånet?” Fråga 21 i min enkät (bilaga 1). En elev 

medgav att hon/han haft svårt att betala tillbaka lånet, en annan elev har delvis haft pro-

blem medan fyra stycken anser att de inte haft svårigheter med lånets avbetalning.  

 

Tabell 30. Kan du tänka dig ta ett snabblån igen, trots svår återbetalning av lån? 

 Kan du tänka dig att ta ett snabb-

lån igen? 

Total 

Kanske Nej 

Hade du/har du svårt att be-

tala tillbaka lånet? 

Ja 0 1 1 

Delvis 1 0 1 

Nej 4 0 4 

Total 5 1 6 

 

Den elev som haft svårt med att betala tillbaka lånet, poängterade att hon/han i framti-

den inte kan tänka sig att ta ett nytt lån. Respondenten som svarade att hon/han delvis 

haft problem med betalningen såg sig själv kanske ansöka om ett nytt lån vid något 

skede. De övriga fyra kan även kanske tänka sig att anhålla om ett nytt lån i framtiden. 

Detta betyder att 5 av 6 som tagit snabblån är potentiella kunder i framtiden.  
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Tabell 31. Vem har betalat/ska betala tillbaka snabblånet som du tagit? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 
Jag själv 6 85,7% 100,0% 

Pojk- eller flickvän 1 14,3% 16,7% 

Total 7 100,0% 116,7% 

 

”Vem har betalat/ska betala tillbaka snabblånet som du tagit?” Fråga 22 i min enkät (bi-

laga 1). I denna fråga kunde fler svarsalternativ väljas. Alla har själv betalat tillbaka lå-

net, men en elev har dessutom haft pojk – eller flickvän till hjälp.  

 

Tabell 32. Kan du tänka dig att ta ett snabblån igen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kanske 5 3,8 83,3 83,3 

Nej 1 ,8 16,7 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Kan du tänka dig att ta ett snabblån igen?” Fråga 23 i min enkät (bilaga 1). Fem styck-

en av de studenter som tagit ett snabblån skulle kunna tänka sig att ta ett lån igen, me-

dan en svarade att hon aldrig kan tänka sig att ta ett snabblån igen.   

 

Tabell 33. Har du ångrat snabblånet som du tagit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 1 ,8 16,7 16,7 

Nej 5 3,8 83,3 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
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”Har du ångrat snabblånet som du tagit?” Fråga 24 i min enkät (bilaga 1). En elev har 

ångrat snabblånet som hon/han tog, medan de fem andra inte ångrat snabblånet. Perso-

nen som ångrar snabblånet kan inte se sig själv ta ett nytt lån. 

 

Tabell 34. Har du skulder på grund av snabblån? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ja 1 ,8 16,7 16,7 

Nej 5 3,8 83,3 100,0 

Total 6 4,6 100,0  
Missing System 125 95,4   
Total 131 100,0   
 

”Har du skulder på grund av snabblån?” Fråga 25 i min enkät (bilaga 1). En av dessa 

sex studenter har skulder på grund av snabblån, medan i de fem andras situation inte har 

lett till skulder. 

 

Tabell 35. Kan du trots skulder tänka dig ta ett snabblån igen? 

 Har du skulder på grund av snabb-

lån? 

Total 

Ja Nej 

Kan du tänka dig att ta ett 

snabblån igen? 

Kanske 1 4 5 

Nej 0 1 1 

Total 1 5 6 

 

Den respondent som har skulder på grund av snabblån svarade även att hon/han kan 

tänka sig i framtiden ansöka om ett nytt lån. 
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Tabell 36. Hurudan negativ effekt har snabblånet haft på dig? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Betalningssvårigheter 2 15,4% 33,3% 

Skuldspiral 1 7,7% 16,7% 

Indrivning 1 7,7% 16,7% 

Utmätning 1 7,7% 16,7% 

Stress 3 23,1% 50,0% 

Depression 1 7,7% 16,7% 

Annat 4 30,8% 66,7% 

Total 13 100,0% 216,7% 

 

”Hurudan negativ effekt har snabblånet haft på dig?” Fråga 26 i min enkät (bilaga 1). I 

denna fråga kunde fler svarsalternativ väljas. Tre stycken studenter anser att snabblån 

har haft en negativ effekt och orsakat stress. Två anser att denna lett till betalningssvå-

righeter. Skuldspiral, indrivning, utmätning och depression har även fått ett kryss. Fyra 

personer svarade att snabblånet haft en annan negativ effekt, vilken var: ”Inget”, ”Ing-

en”, ”Inga”, ”Förtjänade en liten slant på grund av snabblånet” och ”minskad studiemo-

tivation”. 

5.2.2 Studenter som aldrig tagit snabblån 

De enkätfrågor som presenteras i det här avsnittet har besvarats av de som svarat ”nej” 

på fråga 10: ”Har du någon gång tagit ett snabblån”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabell 37. Jag har avstått från att ta ett snabblån för att... 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Sättet att låna känns osäkert 74 23,3% 59,2% 

Jag är rädd att jag inte kan 

betala tillbaka lånet 
30 9,4% 24,0% 

Lånet är dyrt, räntan hög 97 30,5% 77,6% 

Lånet är för lätt att ta 22 6,9% 17,6% 

Tiden för återbetalning är för 

kort 
20 6,3% 16,0% 

Jag behöver inget lån 72 22,6% 57,6% 

Annat 3 0,9% 2,4% 

Total 318 100,0% 254,4% 

 

”Jag har avstått från att ta ett snabblån för att…” Fråga 11 i min enkät (bilaga 1). I 

denna fråga kunde fler svarsalternativ väljas. Av de 125 stycken studenter som inte tagit 

ett snabblån håller 97 stycken (77,6 %) studenter med påståendet ”Lånet är dyrt, räntan 

hög”. 74 stycken (59,2 %) ansåg att ”sättet att låna känns osäkert”. 72 (57,6 %) poängte-

rade även att de ”inte behöver något lån”. 30 studenter (24 %) hade kryssat för påståen-

det ”Jag är rädd att jag inte kan betala tillbaka lånet”, 22 studenter (17,6 %) ”Lånet är 

för lätt att ta” och 20 studenter (16 %) ”Tiden för återbetalning är för kort”. Tre stycken 

studenter (2,4 %) hade valt påståendet ”Annat”, de kommenterade såhär: ”principen 

med snabblån är inget som faller mig i smaken, studerar och tar då studielån om det be-

hövs, men är helst utan lån”, ”Har ej behov till snabblån”, ”Anser att snabblån företagen 

är ytterst vinstsökande och att verksamheten (oftast) inte har något att göra med att 

hjälpa människor”. 

 

Tabell 38. Skulle du kunna tänka dig ta ett snabblån? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kanske 13 9,9 10,4 10,4 

Nej 112 85,5 89,6 100,0 

Total 125 95,4 100,0  
Missing System 6 4,6   
Total 131 100,0   
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”Skulle du kunna tänka dig ta ett snabblån?” Fråga 12 i min enkät (bilaga 1). Av de som 

hade svarat att de aldrig tagit ett snabblån, ville jag även veta om det skulle kunna vara 

möjligt i framtiden att hon/han skulle ansöka om ett lån. 112 av 125 (89,6 %) skulle inte 

kunna tänka sig ta ett snabblån i framtiden, medan 13 stycken studenter (10,4 %) såg 

snabblån som ett alternativ. Ingen av studenterna svarade ”ja” på denna fråga. 

 

Tabell 39. Vad skulle du använda pengarna till i sådana fall? 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Festande 3 6,1% 23,1% 

Matkostnader 7 14,3% 53,8% 

Betala bort gamla räkning-

ar/lån 
6 12,2% 46,2% 

Trafikkostnader (t.ex. buss-

biljetter) 
4 8,2% 30,8% 

Hobbyn 3 6,1% 23,1% 

Hyra 8 16,3% 61,5% 

Resa 4 8,2% 30,8% 

Sjukvård 3 6,1% 23,1% 

Elektronik 1 2,0% 7,7% 

Inredning 1 2,0% 7,7% 

Bil 4 8,2% 30,8% 

Studierna 4 8,2% 30,8% 

Annat 1 2,0% 7,7% 

Total 49 100,0% 376,9% 

 

”Vad skulle du använda pengarna till i sådana fall?” Fråga 13 i min enkät (bilaga 1). I 

denna fråga kunde fler svarsalternativ väljas. Av dessa 13 stycken studenter som skulle 

kunna tänka sig att i framtiden ta ett snabblån, skulle åtta stycken (61,5 %) använda 

pengarna för att betala hyran, sju stycken (53,8 %) skulle köpa mat, sex stycken (46,2 

%) betala bort gamla räkningar eller lån, fyra stycken (30,8 %) skulle åka på resa eller 

annars använda summan på trafikkostnader. Tre stycken (23,1 %) skulle festa eller an-

vända pengarna på sjukvård. En elev (7,7 %) skulle använda summan på elektronik och 

en på inredning. En elev hade även valt alternativet ”annat” och kommenterat: ”Beror 
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på behovet. Inte festande, rusmedel eller annat som borde avstås ifrån ifall man har ont 

om pengar. Jag skulle inte ta snabblån utan uttryckligt behov av ’snabba pengar’.” 

5.3 Konfidensintervall 

Jag har använt mig av ett konfidensintervall för ur från mitt stickprov få fram min popu-

lations medelvärde. Med andra ord från de 131 studenter som deltagit i min enkät få ett 

estimerat medelvärde för Arcada studenter och med hjälp av denna information få veta 

hur väl mitt urval representerar hela populationen.  

 

Tabell 40. Konfidenintervall 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Har du någon gång tagit ett 

snabblån? 

Mean 1,9542 ,01834 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,9179  

Upper Bound 1,9905  

5% Trimmed Mean 2,0000  

Median 2,0000  

Variance ,044  

Std. Deviation ,20986  

Minimum 1,00  

Maximum 2,00  

Range 1,00  

Interquartile Range ,00  

Skewness -4,396 ,212 

Kurtosis 17,591 ,420 

 
Då jag frågade mitt stickprov om de någon gång tagit ett snabblån kunde de svara ”ja” 

eller ”nej”. ”Ja” kodade jag in i SPSS som nummer 1 och ”nej” som nummer 2. Tabell 

40 påvisar att med 95 % säkerhet kan vi dra den slutsatsen att populationen Arcada stu-

deranden har ett medelvärde som ligger någonstans mellan 1,92 och 1,99 i variabeln 

”Har du någon gång tagit ett snabblån?”. Mitt urvalsmedeltal ligger på 1,95. Jag kan dra 

slutsatsen att mitt urval väl representerar min population. 
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6 SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat sammanfattas, den viktigaste informat-

ionen granskas och skrivs om till en helhet. 

6.1 Respondenternas basfakta 

I min undersökning deltog fler kvinnor än män, 80 kvinnor och 51 män. De flesta re-

spondenter (53,4 %) är i åldern 22-25 år. De tre mest aktiva studielinjerna med tanke på 

svarsprocenten var företagsekonomilinjen (28,2 %), det sociala området (13,7 %) och 

informations – och medietekniklinjen (11,5 %). Flest svar fick jag ifrån andra årets stu-

derande (30,5 %). Studenterna i min undersökning bor vanligen antingen med pojk – 

eller flickvän (38,2 %) eller ensamma (33,6 %). Majoriteten i min undersökning har en 

inkomst som ligger mellan 0 och 500 € (42,7 %). Studenterna finansierar sina studier 

mest med hjälp av studiestöd (31,9 %) och arbete (26,5 %). 58 studenter (44,3 %) har 

lån eller krediter som inte är snabblån, vanligen studielån (72,4 %) och kreditkort (43,1 

%). 

6.2 Snabblån: Ja eller nej? 

Arbetets syfte var att ta reda på hur många Arcada studenter som någon gång ansökt om 

snabblån. Jag kom fram till att sex studenter (4,6 %) någon gång tagit ett snabblån me-

dan 125 (95,4 %) aldrig ansökt om ett snabblån.  

6.3 Studenter som någon gång tagit snabblån 

Första delsyftet var att undersöka de som använt sig av tjänsten. Av de som någon gång 

tagit ett snabblån är fyra kvinnor och två män. En orsak till att kvinnorna i min under-

sökning ansökt om snabblån mer aktivt, kan bero på att det i min enkät deltog fler kvin-

nor än män. Två lån har ansökts av studenter som är i åldern 18-21 år, två stycken i ål-

dern 22-25 år och två stycken är 30 år eller äldre. De som ansökt om snabblån studerar 

företagsekonomi, informations – och medieteknik och inom det sociala området. Det 

här kan också bero på att studeranden från just dessa tre linjer är aktiva. Mest snabblån 
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ansöktes av studenter som studerar på fjärde året eller mer (3 stycken). De flesta som 

någon gång ansökt om ett snabblån bor med sin pojk- eller flickvän (4 studenter). Den 

vanligaste inkomstnivån bland studenterna som ansökt om snabblån ligger mellan 1000 

€ och 2000 € (3 respondenter), det här är högre än inkomstnivån på hela stickprovet vil-

ken låg mellan 0 och 500 €.  

 

Fem av sex respondenter (83,3 %) har även andra krediter eller lån på sidan om, denna 

siffra var även högre än studenters i stickprovet där siffran låg på 58 av 131 studenter 

(44,3 %). Den vanligaste orsaken till att studenter ansökt om ett lån var att man “får 

pengarna direkt”. Mest användes pengarna på rusmedel (3 studenter), matkostnader (3 

respondenter) och till att betala bort gamla räkningar/lån (3 studerande).  

 

Två stycken studenter har allt som allt ansökt om ett lån, två stycken om två till fyra lån 

och två stycken har ansökt om fem lån eller mer. Den vanligaste lånesumman var 500-

700 € och 700 € eller mer, båda svarsalternativen kryssades för av två studenter. Två 

respondenter hade jämfört företag innan de tog lånet, två hade delvis gjort detta medan 

två inte alls hade jämfört företag. Nästan alla studenter tyckte dock att de kände till lå-

neavgifterna då de tog lånet. De flesta fick information kring snabblån via reklam (fem 

av sex studenter). Två av sex ansåg att de haft svårigheter med att betala tillbaka lånet, 

eller delvis haft svårigheter. De flesta har dock klarat av att själv betala tillbaka lånet. 

Fem av sex anser att de kanske kan tänka sig att ta ett snabblån igen. En elev har ångrat 

att hon/han tagit ett snabblån. Hos en av sex har snabblånet lett till skulder. Trots skul-

der kan hon/han tänka sig i att framtiden ansöka om ett nytt snabblån. Andra vanliga 

följder av ett snabblån var betalningssvårigheter och stress. 

6.4 Studenter som aldrig tagit snabblån 

Andra delsyftet var att närmare undersöka de som inte använt tjänsten. De som inte tagit 

ett snabblån, meddelade att den största orsaken till att de inte ansökt om ett lån att “lånet 

är dyrt, räntan hög” (77,6 %), “sättet att låna känns osäkert” (59,2 %) samt “jag behöver 

inget lån” (57,6 %). 13 av dessa 125 stycken (10,4 %) studenter skulle ändå någon gång 

kanske kunna tänka sig ansöka om ett snabblån. De skulle i vanligaste fallen konsumera 
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Sn
ab
bl
ån
?	  

Ja	  
6	  st.	  

Varför?	  
-‐Man	  får	  pengarna	  direkt	  

Antal?	  
-‐2	  elever:	  1	  lån	  	  
-‐2	  elever:	  2-‐4	  lån	  

-‐2	  elever:	  5	  lån	  eller	  mer	  

Belopp?	  
-‐500-‐700	  €	  

-‐700	  €	  eller	  mer	  

Vilket	  ändamål?	  
-‐Rusmedel	  	  

-‐Matkostnader	  
-‐Betala	  bort	  gamla	  räkningar/lån	  

Informa:onkälla?	  
-‐Reklam	  

Följder?	  
-‐Betalningssvårigheter	  	  

-‐Stress	  

Nej	  
125	  st.	  

Varför	  inte?	  
-‐Lånet	  är	  dyrt,	  räntan	  hög	  

-‐SäLet	  aL	  låna	  känns	  osäkert	  	  
-‐	  Jag	  behöver	  inget	  lån	  	  

Möjligt	  i	  fram:den?	  
13/125	  

Vilket	  ändamål?	  
-‐Hyra	  	  

-‐Matkostnader	  	  
-‐Betala	  bort	  gamla	  räkningar/lån	  

pengarna på hyra (61,5 %), matkostnader (53,8 %) och till att betala bort gamla räk-

ningar/lån (46,2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Bevarade frågeställningar (egen utveckling) 
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7 ANALYS 

I detta kapitel kommer undersökningens teori sammanställas med de resultat jag fick i 

min undersökning. En analys kommer på basis av detta verkställas.  

7.1 Konsumentbeteende  

 

Figur 11. Kulturella faktorer som påverkar konsumentbeteende (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 

 

Kultur, subkultur och social klass. Kulturella faktorer kan påverka en persons köpbe-

teende på olika sätt. I min undersökning kommer studenterna från mer eller mindre 

samma kultur, den finlandssvenska kulturen, med något samma traditioner hemifrån 

som är inbyggda i deras beteende. Varje kultur kan sedan delas in mindre subkulturer, i 

detta fall hör mina respondenter till samma subkultur, de delar någorlunda samma upp-

fattning baserad på liknande livserfarenheter såsom nationalitet, rasgrupp, religion och 

geografisk region. Studenterna i min undersökning varierar dock i tanke på social klass, 

de lever i samma samhälle men deras inkomst, utbildning, förmögenhet o.s.v. varierar. 

Detta kan bevisas med hjälp av mina undersökningsresultat. 
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Inkomst. 56 respondenter har en inkomst som rör sig mellan 0 och 500 €. 48 studenter 

förtjänar mellan 500 och 1000 €. 21 respondenter har en inkomst som ligger mellan 

1000 och 2000€. Sex stycken förtjänar över 2000 €. Av de som någon gång ansökt om 

ett snabblån förtjänar en mellan 0 och 500 €, två mellan 500 och 1000 € och tre mellan 

1000 och 2000 €. Vi kan dra slutsatsen att de som ansökt om ett snabblån i medeltal har 

högre inkomst än resten av stickprovet. 

 

Utbildning. De flesta studenter som deltog i min undersökning studerar företagseko-

nomi, 37 stycken. Det sociala området studeras av 18 stycken ungdomar och informat-

ions – och medieteknik av 15 stycken respondenter. Turism och vård linjen består av 10 

stycken studenter. Nio studenter studerar international business medan fyra ungdomar 

studerar plastteknik. Akutvård samt film och television studeras av 3 studenter. Ergote-

rapi studeras av två respondenter. Kulturproducentskap, master media management, 

psykologi och nursing studeras alla linjer av en elev. Av de som någon gång ansökt om 

ett snabblån, studerar tre inom det sociala området, två studerar företagsekonomi medan 

en studerar informations – och medieteknik.  

 

 

Figur 12. Sociala faktorer som påverkar konsumentbeteende (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 

 



65 

 

Konsumentbeteende influeras även av sociala faktorer, som grupper, familj, sociala rol-

ler och status.  

 

Familj. Med tanke på familj, varierar denna en aning om man undersöker i mina re-

spondenters boendeuppgifter. De flesta respondenter bor med sin pojk- eller flickvän, 

50 studenter, eller ensamma, 44 stycken. Hos föräldrarna bor 15 deltagare, medan 13 

studerande bor med en vän. 9 av respondenterna bor på annat sätt, nämligen; ”Ibland 

med en kämppis, ibland hos föräldrarna”, ”med man och två barn”, ”syster”, ”man och 

barn”, ”med familj, 3 barn”, ”med fästman”, ”min man”, ”med äldre bror” och ”kollek-

tiv”. En elev som tagit ett snabblån har uppgett att hon/han bor ensam, fyra respondenter 

har angett att hon/han bor med pojk-eller flickvän, medan en studerande bor med ”man 

och barn”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Grupper, roller och status. Mina respondenter har högst antagligen en egen syn på 

vem som hör till deras familj, eller vilka som räknas med i deras familj. De har högst 

antagligen även egna roller och status i samhället, och hörs till så kallade vissa grupper 

men dessa märktes dock inte i min undersökning. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Figur 13. Personliga faktorer som påverkar konsumentbeteende (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 
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Köparens beslut kan även påverkas av personliga karaktärer, som köparens ålder och 

livssituation, yrke, ekonomisk situation, livsstil, personlighet och självuppfattning. 

 

Ålder och livssituation. Ålderskategorin var bred i min undersökning. De flesta studen-

ter, 70 stycken, kan kategoriseras in i åldern 22-25 år. 42 stycken studenter har en ålder 

mellan 18 och 21 år, 10 stycken mellan 26 och 29 år och 9 stycken studenter är 30 år 

eller mer. Två lån hade ansökts av studenter mellan 18-21 år, två stycken mellan 22-25 

år och två stycken mellan 30 år eller mer. I min undersökning kunde inga skillnader i 

respondenternas yrken läggas märke till, eftersom alla mina respondenter är studerande. 

90 ungdomar jobbar på sidan om studierna, men högst antagligen är detta jobb inte de-

ras framtida yrke. 

 

Ekonomisk situation. Inkomst per månad efter skatt varierar från studerande till stu-

derande. 56 respondenter har en inkomst som rör sig mellan 0 och 500 €. 48 studenter 

förtjänar mellan 500 och 1000 €. 21 studenter har en inkomst som ligger mellan 1000 

och 2000€. Sex stycken förtjänar över 2000 €. Av de som någon gång ansökt om ett 

snabblån förtjänar en mellan 0 och 500 €, två mellan 500 och 1000 € och tre mellan 

1000 och 2000 €. Vi kan dra slutsatsen att de personer som ansökt om ett snabblån har i 

medeltal en större inkomst än stickprovets medeltal. 

 

Livsstil. I min undersökning märks att vissa av respondenterna lever en helt och hållet 

annan livsstil än de andra. De flesta svarande bor med sin pojk-eller flickvän, alternativt 

ensamma. Hos föräldrarna bor 15 deltagare medan 13 studerande bor med en vän. De 

som ännu bor hemma lever antagligen en lite annan livsstil än de som t.ex. bor med in 

pojk – eller flickvän. Ett steg vidare från sambo, finns det t.o.m. i min undersökning 

fem stycken studenter som har man, d.v.s. redan har gift sig och tre av dessa har även 

redan barn. En av dessa som redan har man, har även redan ansökt om ett 

bygg/renoveringslån, medan mången annan i min målgrupp i dess livssituation hunnit 

ansöka om ett studielån. En elev som tagit ett snabblån har uppgett att hon/han bor en-

sam, fyra respondenter har angett att hon/han bor med pojk-eller flickvän, medan en 

studerande bor med ”man och barn”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



67 

 

Personlighet och självuppfattning. Dessa faktorer påverkar även en persons köpbete-

ende, men mina respondenters personlighet eller självuppfattning kom inte dock fram i 

min enkät, detta var inte min undersöknings syfte. 

 

 

Figur 14. Psykologiska faktorer som påverkar konsumentbeteende (Kotler & Armstrong 2011 s. 135) 

 

Motivation. En person har många behov, de kan vara biologiska eller psykologiska. Av 

de som tagit ett snabblån har tre av sex studenter använt pengarna på rusmedel, mat-

kostnader och att betala bort gamla räkningar eller lån. Två stycken svarade att de festat 

för pengarna. Medan en av sex valt att använda pengarna på hobbyn, trafikkostnader, 

sjukvård, inredning, bilen eller studierna. De som svarade ”annat” på denna fråga kom-

menterade; ”För att få "gratis" pengar” och ”bensin till bilen”. De som använt pengar till 

att betala bort gamla räkningar/lån, rusmedel, fest, hobbyn, trafikkostnader, inredning, 

bil, och bensin till bilen har använt pengarna på psykologiska behov, det vill säga behov 

som bildas då personen behöver igenkännande, uppskattning eller samhörighet. De stu-

denter som däremot använt pengarna från snabblånet till matkostnader, sjukvård och 

studierna har spenderat pengarna på biologiska behov, behov som motiverar oss att 

agera. I denna undersökning kan vi konstatera att de flesta studenter har tagit ett lån för 

att uppfylla de psykologiska behoven.  
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Två teorier tillämpades i min undersökning; Freud ansåg att en persons köpbeslut är en 

följd av undermedvetna motiv som inte i många fall ens köparen förstår sig på medan 

Maslow däremot ansåg att människans behov är indelande i en hierarki, en så kallad be-

hovstrappa. Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan en högre nivås 

behov kan uppfyllas. Då frågan ”Vad skulle du använda pengarna till i sådana fall?” 

ställdes åt respondenter som svarat ”kanske” till frågan ”Skulle du kunna tänka dig ta ett 

snabblån?”, besvarade en elev: ”Beror på behovet. Inte festande, rusmedel eller annat 

som borde avstås ifrån ifall man har ont om pengar. Jag skulle inte ta snabblån utan ut-

tryckligt behov av ’snabba pengar’.” Denna mening understöder Maslows teori.  

 

Perception. Perception beskriver hur en människa omvandlar sina sinnesintryck till in-

formation. Detta var något jag inte fick fram i min undersökning. Studien skulle ha bli-

vit en hel del bredare om jag tagit med denna del. 

 

Inlärning. I min studie kom det fram att en elev haft problem med att betala tillbaka 

snabblånet hon/han tog. Denna samma elev poängterade att hon/han i framtiden inte kan 

tänka sig att ta ett nytt lån. Hon/han har helt enkelt tagit lånet och lärt sig av konsekven-

serna. 

 

Uppfattningar och attityder. Bland de personer som aldrig tagit ett snabblån kunde 

vissa uppfattningar och attityder kring snabblånen läggas märke till; ”principen med 

snabblån är inget som faller mig i smaken, studerar och tar då studielån om det behövs, 

men är helst utan lån”, ”Har ej behov till snabblån”, ”Anser att snabblån företagen är 

ytterst vinstsökande och att verksamheten (oftast) inte har något att göra med att hjälpa 

människor” 

7.2 Köpbeslutsprocessen tillämpad i mina resultat 

Här presenterar jag köpbeslutprocessen och bevisar att denne också går väl att tillämpa i 

mina studier, de studerande som undersökts i min studie följer samma mönster som i 

köpbeslutprocessen. 
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Figur 15. Problemidentifiering (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 

 

Problemidentifiering. Den första fasen i köpbeslutsprocessen är problemidentifiering, 

då konsumenten identifirerar ett problem eller ett behov. Problem uppstår när det finns 

en upplevd skillnad mellan den nuvarande positionen och personens idealtillstånd (Fill 

2006 s. 66-68). I min undersökning var behovet snabba pengar, 4,6 % av stickprovet har 

uppfunnit detta behov och behövt pengar till ett ändamål och valt att ta ett snabblån. 

 

Figur 16. Informationssökning (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 

 

Informationssökning. Då konsumenten har identifierat problemet kommer hon att söka 

efter information i ett försök att lösa det (Fill 2006 s. 66-68). De flesta studenter, fem av 

sex hade fått information om snabblån via reklam. Dock hade en elev fått veta om 

snabblån via: ” Tarkan markan uutiskirje”. 

 

 

Figur 17. Utvärdering av alternativ (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 
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Utvärdering av alternativ. Potentiella lösningar måste utvärderas för att försäkra sig 

om att det optimala valet görs (Fill 2006 s. 66-68). Två studenter hade jämfört snabblå-

neföretag innan de ansökte om ett lån, två hade delvis gjort detta medan två inte alls 

hade jämfört företag. 

 

 

Figur 18. Köpbeslut (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 

 

Köpbeslut. Efter att ha utvärderat olika lösningar, kan köparen fatta sitt beslut (Fill 

2006 s. 66-68). Nästan alla studenter tyckte att de kände till låneavgifterna då de fattade 

lånebeslutet, en elev svarade att hon/han delvis kände till avgifterna. Ingen svarade att 

hon/han inte kände till dem. 

 

 

Figur 19. Utvärdering (Kotler & Armstrong 2011 s. 152) 

 

Utvärdering. Erfarenhet av beslutet, med andra ord hur kunden upplevt köpet spelar en 

stor roll för processen. (Fill 2006 s. 66-68).  Den eleven som haft svårt med att betala 

tillbaka lånet, poängterade att hon/han i framtiden inte kan tänka sig att ta ett nytt lån. 

Eleven som svarade att hon/han delvis haft problem med betalningen såg sig själv 

kanske ansöka om ett nytt lån vid något skede. De övriga fyra kan även tänka sig an-

hålla om ett nytt lån.  
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7.3 Jämförelse av tidigare studier 

Här jämför jag mina undersökningsresultat med de tidigare genomförda studierna av 

Källänge & Nordgren samt den finskspråkiga undersökningen av Muhonen. 

7.3.1 Källänge & Nordgren 

Enligt Källänge och Nordgren (2009) finns det många teorier bland deras respondenter 

till varför de har använt sig av SMS-lån. Källänge och Nordgren kan utifrån dessa teo-

rier plocka fram några återkommande tankar och faktorer kring varför människor väljer 

att ta SMS-lån. Det vanligaste svaret bland respondenterna är att SMS-lånen används till 

att betala löpande räkningar och skulder. En annan teori är att SMS-lånen används till så 

kallade impulsköp. Enligt Källänge och Norgrens analys finns det två kategorier av 

SMS-låntagare; de som tar SMS-lånen för att täcka sådana utgifter som redan är tagna 

och de som använder de lånade pengarna till ny konsumtion. Inkomsten används till 

konsumtion och sedan när räkningarna ska betalas tas SMS-lån för att klara utgifterna, 

vilket leder till att de lånade pengarna indirekt används till konsumtion. Samma beteen-

demönster märks starkt även i min undersökning, vilket resulterat i att Arcadas studen-

ter använde de lånade pengarna mest till rusmedel, matkostnader och till att betala bort 

gamla räkningar eller lån.  

Källänge och Nordgren kan i sitt examensarbete märka att det är individuella faktorer 

som påverkar konsumenterna att ta SMS-lån. En faktor som ofta återkom bland deras 

respondenter var den snabba utbetalningen. Detta konstaterades även i min undersök-

ning. Då jag frågade mina respondenter varför de tagit ett snabblån var det mest popu-

lära svaret: ”man får pengarna direkt”.  

7.3.2 Muhonen 

Muhonens (2012) svarsprocent på 5,7 % var en aning högre än min, som var 4,85 %. I 

bägge fallen var det fler kvinnor som svarade på enkäten. Enligt Muhonen hade 123 av 

269 studeranden lån eller annan kredit från förut, vilka dock inte var snabblån. Med 

andra ord 45,7 % av hans stickprov, i mitt fall 44,3 %. Antalen är mer eller mindre lika. 
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Muhonen kom fram till att av 269 deltagare hade 22 av dem någon gång tagit ett snabb-

lån, det vill säga 8,2 % av stickprovet. Min procent ligger på 4,6. Resultatet är alltså att 

Arcadas studenter ansökt om färre snabblån jämfört med studenterna i S:t Michaels. Av 

de som ansökte om ett snabblån i Muhonens undersökning var 15 kvinnor och 7 män, i 

mitt fall fyra kvinnor och två män. I bägges undersökningar visade det sig att flickor 

ansökte om mer eller mindre dubbelt mer snabblån än män. Kvinnorna var dock mer 

aktiva respondenter än män i enkäten, i bägges undersökningar. I Muhonens studie var 

22–25-åriga ungdomar de personer som hade tagit flest snabblån, medan i min var ska-

lan lite bredare; två 18-21 åringar, två 22-25 åringar och två 30 åringar eller äldre hade 

tagit snabblån. Muhonen poängterar att det mellan studielinjerna inte märktes några 

skillnader. I mitt fall märktes skillnader, då de som ansökt om snabblån studerar före-

tagsekonomi, informations – och medieteknik och inom det sociala området. De flesta 

som någon gång hade tagit ett snabblån bodde ensamma enligt Muhonens utredning, i 

min undersökning ensamma eller med pojk – eller flickvän. Muhonen noterar att tre av 

dem som tog ett snabblån hade barn. I mitt fall hade tre studenter barn, en av dem har 

någon gång ansökt om ett snabblån. Muhonen anger att första och tredje – årets stu-

derande tog flest lån, medan minst lån hade ansökts av fjärde årets studerande. I min 

studie ansöktes mest snabblån av fjärde årets studerande eller mer och minst av tredje 

årets studerande. 

 

Av de personer som någon gång tagit ett snabblån, hade 15 av 22 (68,2 %) också andra 

lån eller krediter. I min undersökning var siffran lite högre, fem av sex studenter (83,3 

%) hade andra lån eller krediter. Den vanligaste orsaken till ansökningen av snabblån i 

Muhonens utkast var att studenterna var i snabbt behov av pengar, Arcadas studenter för 

att ”man får pengarna direkt”. 

Den vanligaste lånesumman i Muhonens undersökning är 50-100 €, medan Arcadas fin-

landssvenskar har lånat högre summor, de vanligaste svaren var 500-700 € och även 700 

€ eller mer. Av S:t Michels studenter informerade fyra stycken att de tagit snabblån mer 

än 10 gånger. Muhonen skriver att fem av 22 (22,7%) ännu hade kvar av sina skulder 

från snabblånet/snabblånen. Av Arcadas studenter har två stycken allt som allt ansökt 

om ett lån, två stycken om två till fyra lån och två stycken har ansökt om fem lån eller 

mer. En elev från Arcada är ännu skuldsatt (16,7%). 
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Muhonen kom fram till att ungdomar i S:t Michels yrkeshögskola tar snabblån till mat, 

fest och rusmedel. I Arcada används pengarna på rusmedel, matkostnader och till att 

betala bort gamla räkningar eller lån.  

Enligt Muhonen hade de flesta studenter fått veta om snabblån via internet, TV och be-

kanta. I Arcada fick de flesta information kring snabblån via reklam. En stor del av per-

sonerna i båda yrkeshögskolorna hade använt tid att bekanta sig med lånevillkoren in-

nan de ansökte om lånet. 

Då Muhonen undersökte vilken effekt snabblånen/snabblånet haft på livssituationen var 

svaren tudelade. För vissa har snabblånet inte alls haft en effekt, men för andra har 

snabblånet haft en negativ effekt som resulterat i skuld och betalningssvårigheter, dock 

för en relativt liten del. Arcada visade ett liknande resultat. För vissa hade snabblå-

nen/snabblånet inte haft någon effekt, för andra hade snabblånet lett till stress, betal-

ningssvårigheter, skuldspiral, indrivning, utmätning, depression samt ”minskad studie-

motivation”. 

I S:t Michels yrkeshögskola anser de flesta som tagit ett snabblån att de inte kommer 

använda sig av tjänsten igen. Även de som inte har tagit ett snabblån, har den åsikten att 

de aldrig kommer att ansöka om ett lån. Mitt resultat skiljer sig här från Muhonens. Fem 

av dem som någon gång tagit ett snabblån kan kanske tänka sig ta ett snabblån igen, 

medan en svarat att hon inte kan tänka sig det. Av dem som inte tagit ett snabblån kan 

13 stycken av 125 studenter (10,4 %) se sig själv någon gång i framtiden kanske ta ett 

snabblån. Detta betyder att allt som allt 18 studenter av 131 (13,7 %) kan i framtiden bli 

potentiella kunder för snabblåneföretag. I Muhonens fall skulle under en tiondedel av 

respondenterna vara beredda att ansöka om ett snabblån. I Arcada finns det med andra 

ord enligt undersökning färre studenter som tagit ett snabblån, men fler potentiella 

snabblånetagaren i jämförelse med S:t Michels studenter. S:t Michels studenter skulle 

använda pengarna till hyra, studier, sjukvård och mat. I Arcada skulle studenterna an-

vända pengarna till hyra, mat, gamla räkningar/lån, trafikkostnader eller resor. 
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8 MÄTTEORETISK TILLBAKABLICK 

Syftet med denna studie var att undersöka hur många Arcada-studenter som har använt 

sig av snabblån.  

 

Mitt första delsyfte var att undersöka de som använt sig av tjänsten; varför de har tagit 

ett snabblån, hur många snabblån de har tagit, hur stort beloppet var, vad de använde 

pengarna till, varifrån de fick informationen kring snabblån och vilka följder tjänsten 

haft för dem.   

 

Mitt andra delsyfte var att närmare undersöka de som inte använt tjänsten; varför de inte 

har tagit ett snabblån, om de skulle kunna tänka sig ta ett snabblån i framtiden och vad 

de då i sådana fall skulle använda pengarna till. 

 

Jag har nått mitt syfte och mina delsyften med hjälp av undersökningsmetoden kvantita-

tiv analys i form av en webbenkät. Jag valde metoden webbenkät för att min målgrupp 

var ungdomar, som alla mer eller mindre är vana med internet. Dessutom har webb-

enkäter låga kostnader och är utseendemässigt snygga. Metoden var relativt lätt att 

välja, skulle inte välja en annan metod om jag skulle genomföra undersökningen igen. 

Jag anser att jag har nått arbetets syfte och kommit fram med mycket nyttig information 

kring snabblån och Arcada studenters användning av dem. 

Enkätsvaren är jag mer än nöjd med. Mina frågor var korta och tydliga och förstods av 

så gott som alla studenter. Ingen av de besvarade enkäterna behövde förkastas på grund 

av att de var ofullständiga eller svårförstådda. Alla svar kodades in i SPSS och analyse-

rades så noga som möjligt. 

 

Som redan informerats tidigare, kunde jag inte skicka ut e-post åt alla studenter på Ar-

cada personligen, utan måste marknadsföra min enkät via Itslearning och MyArcada. 

Till en början hade jag blivit lovad en e-post adress från Arcada, med vilken alla skolans 

studenter skulle ha kunna kontaktats. Efter många om och men beslöt sig skolan att de 

inte kan ge mig adressen, på grund av att min mail lätt skulle ha förknippats med spam, 

vilket kunde ha haft negativa följder. Detta var en stor besvikelse för mig. Nu var stora 

risken att många på Arcada inte ens visste om min undersökning, för att de inte hade fått 
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informationen, inte helt enkelt besökt sidorna Itslearning eller MyArcada och sett inläg-

get gällande min undersökning. Skulle jag ha skickat ut min enkät via e-post, skulle min 

enkät haft större synlighet, som sedan skulle ha lett till fler respondenter.  

 

Resultaten i min undersökning motsvarar mina tankar, men jag blev väldigt överraskad 

om hur egentligen någorlunda positiv bild studenter har kring snabblån. Av de om tagit 

ett snabblån svarade bara en att hon/han ångrat snabblånet, medan de andra fem inte 

ångrat detta. De skulle till och med kanske kunna tänka sig att ansöka om ett snabblån 

igen. Av de som inte någonsin ansökt om ett snabblån svarade 13 stycken studenter 

(10,4%) att de kanske skulle kunna tänka sig att ta ett snabblån. Denna siffra tycker jag 

ligger ganska högt. Dock kan vi nog inse att snabblåneanvändningen i Yrkeshögskolan 

Arcada inte för tillfället är ett problem. 

8.1 Förslag på fortsatta studier 

Med tanke på att det fanns en något positiv syn på snabblån från studenters sida, skulle 

det vara intressant att undersöka Arcadas studenter på nytt, om några år, för att kontrol-

lera om det skett en förändring i snabblåneanvändningen sedan min undersökning 

gjorts. Statistik visar ju att inom Finland stiger användningen av snabblån år efter år, 

produkten är något ny på marknaden. Den har varit tillgänglig sedan år 2005. Hur ser 

framtiden mån tro ut? 
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BILAGA 1 ENKÄT 

Snabblån - en skuldfälla för ungdomar? 

 
 

Välkomna ! 

 

 

Jag är tredje årets studerande på Yrkeshögskolan Arcada, med marknadsföring som huvudämne. 

Håller som bäst på att skriva mitt examenarbete, en undersökning som studerar Arcada studen-

ters använding av snabblån. 

 

Uppskattar STORT att du deltar i min undersökning. Frågorna besvaras anonymt, inga uppgifter 

ges vidare. Uppskattar ärlighet. 

 

Tack på förhand! 

 

Fanny Åberg 

 

P.S. De som deltagit i undersökningen kan efter avslutad undersökning få ta del i resultaten via 

mig. 

 

1. Kön? 

  Kvinna  
  Man  
 

2. Ålder? 

  18-21 år  
  22-25 år  
  26-29 år  
  30 år eller mer  
 

 



 

 

3. Vad studerar du? 

Flera alternativ kan väljas 

  Akutvård  
  Det sociala området  
  Distribuerade energisystem  
  Ergoterapi  
  Film och television  
  Fysioterapi  
  Företagsekonomi  
  Idrott och hälsopromotion  
  Informations- och medieteknik  
  International Business  
  Kulturproducentskap  
  Nursing  
  Plastteknik  
  Turism  
  Vård  
  Annat, vad?  
 

4. Vilket år studerar du? 

  Första  
  Andra  
  Tredje  
  Fjärde eller mer  
 

5. Hur bor du? 

  Ensam  
  Med pojk - eller flickvän  
  Med vän  
  Hos föräldrarna  
  Annat, hur?  
 

 



 

 

6. Inkomst per månad efter skatt 

  0-500 €  
  500-1000 €  
  1000-2000€  
  Över 2000 €  
 

7. Hur finansierar du dina studier? 

Flera alternativ kan väljas 

  Studielån  
  Studiestöd  
  Föräldrarna understöder  
  Jobbar  
  Har besparingar  
  Annat, hur?  
 

8. Har du lån/krediter som inte är snabblån? 

  Ja  
  Nej  
 

9. Vilka av följande lån/krediter har du? 

Flera alternativ kan väljas 

  Studielån  
  Konsumtionslån  
  Bostadslån  
  Billån  
  Kreditkort  
  Annat, vad?  
 

10. Har du någon gång tagit ett snabblån? 

  Ja  
  Nej  
 

 



 

 

11. Jag har avstått från att ta ett snabblån för att... 

Flera alternativ kan väljas 

  Sättet att låna känns osäkert  

  
Jag är rädd att jag inte kan betala tillbaka lå-

net 
 

  Lånet är dyrt, räntan hög  
  Lånet är för lätt att ta  
  Tiden för återbetalning är för kort  
  Jag behöver inget lån  
  Annat, vad?  
 

12. Skulle du kunna tänka dig ta ett snabblån? 

  Ja  
  Kanske  
  Nej  
 

13. Vad skulle du använda pengarna till i sådana fall? 

Flera alternativ kan väljas 

  Festande  
  Rusmedel (t.ex. alkohol eller cigaretter)  
  Matkostnader  
  Betala bort gamla räkningar/lån  
  Trafikkostnader (t.ex. bussbiljetter)  
  Hobbyn  
  Hyra  
  Resa  
  Sjukvård  
  Elektronik  
  Inredning  
  Bil  
  Studierna  
  Annat, vad?  
 



 

 

14. Varför valde du att låna via snabblån? 

Flera alternativ kan väljas 

  Enkelt att ansöka  
  Man får pengarna direkt  
  Långivaren kollar inte min ekonomi så noga  

  
Man kan låna utan att ta personlig kontakt 

med långivaren 
 

  Annat, vad?  
 

15. Hur många snabblån har du tagit? 

  1 lån  
  2-4 lån  
  5 lån eller fler  
 

16. Hur mycket har du sammanlagt lånat? 

  100-300€  
  300-500€  
  500-700€  
  700€ eller mer  
 

17. Har du jämfört priser och villkor mellan olika snabblåneföretag innan du tog lånet/lånen? 

  Ja  
  Delvis  
  Nej  
 

18. Kände du till låneavgifterna när du tog lånet? 

  Ja  
  Delvis  
  Nej  
 

 

 

 



 

 

19. Vad använde du pengarna till? 

Flera alternativ kan väljas 

  Festande  
  Rusmedel (t.ex. alkohol eller cigaretter)  
  Matkostnader  
  Betala bort gamla räkningar/lån  
  Trafikkostnader (t.ex. bussbiljetter)  
  Hobbyn  
  Hyra  
  Resa  
  Sjukvård  
  Elektronik  
  Inredning  
  Bil  
  Studierna  
  Annat, vad?  
 

20. Hur fick du veta om snabblån? 

Flera alternativ kan väljas 

  Pojk – eller flickvän  
  Vänner  
  Föräldrar  
  Reklam på t.ex. TV, radio, internet  
  Annat, hur?  
 

21. Hade du / har du svårt att betala tillbaka lånet? 

  Ja  
  Delvis  
  Nej  
 

 

 

 



 

 

22. Vem har betalat/ska betala tillbaka snabblånet som du har tagit? 

Flera alternativ kan väljas 

  Jag själv  
  Föräldrar  
  Pojk – eller flickvän  
  Vän  
  Släkting  
  Annan, vem?  
 

23. Kan du tänka dig att ta ett snabblån igen? 

  Ja  
  Kanske  
  Nej  
 

24. Har du ångrat snabblånet som du tagit? 

  Ja  
  Nej  
 

25. Har du skulder på grund av snabblån? 

  Ja  
  Nej  
 

26. Hurudan negativ effekt har snabblånet haft på dig? 

Flera alternativ kan väljas 

  Betalningssvårigheter  
  Skuldspiral  
  Indrivning  
  Utmätning  
  Stress  
  Depression  
  Mörka tankar  
  Annat vad?  
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