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Sammanfattning 

I detta examensarbete studeras universitetsstudenters attityder till och beteenden 

kring i huvudsak studielåntagande, men även andra former av lån berörs. Det 

övergripande syftet med denna studie är, genom att intervjua tolv universitets-

studenter om deras syn på studielån, att belysa hur individuella attityder till stu-

dielån och belåning konstrueras och förändras. Studiens fokus är på studielånta-

gande och utgångspunkten är en grupp utvalda studenter från olika program, 

kurser och årskurser på Linköpings universitet. Uppsatsen är av kvalitativ natur 

och metoden som används är semistrukturerade intervjuer samt en fokusgrupp-

intervju. Huvudresultaten som framkommit av studien är att informanternas atti-

tyder till låntagande grundas i familjens värderingar och påverkas och omformas 

genom ställningstagandet till studielån.  

Nyckelord: Studielån, låntagande, skuldsättning, attityder, utbyte. 
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1 INLEDNING 
Vad är det som styr en students beslut att ta studielån för att finansiera studierna 

eller att avstå från låntagande? Vad kan det finnas för utvecklingsstadier i synen 

på låntagande och vilka faktorer kan påverka beslutsfattandet? 

I den här uppsatsen ställer vi oss frågan hur studenter ser på belåning och hur det 

egentligen känns att som universitetsstudent leva ett liv på lån. För många stu-

denter är studielånet en oundviklighet, för andra något valbart. Vi har valt ett 

betraktelsesätt, som avviker från gängse metoder att analysera ett handlande, ett 

betraktelsesätt som anknyter till religiösa utvecklingsstadier; mer om detta ne-

dan. 

Många gånger är det inte enbart studenten själv som avgör huruvida ett studielån 

ska tas eller inte. Eftersom vi påverkas av vår omgivning i vårt handlande, tas 

även beslut i samspelet med andra människor. Studielånet är inget undantag, att 

ta studielån är inget ovanligt. Det är ett fullt accepterat beteende, i enlighet med 

normen, vilket gör att studielånet kan ses som ett lättåtkomligt och okontroversi-

ellt alternativ. 

I det svenska samhället runt omkring oss förekommer ett utbrett låntagande. På 

samma sätt som för studielånet gäller att lånefenomenets vida utbredning i sam-

hället anses normalt. Så som dagens lånesamhälle är uppbyggt ses det rentav 

som rationellt att leva över sina tillgångar. Detta återspeglas i att vi i Sverige 

belånar oss mer än vad som görs i de flesta andra västerländska länder. Vi belå-

nar oss dessutom i allt snabbare takt. Detta är ett problem om lånen inte kommer 

att kunna betalas tillbaka. Oavsett om det gäller studielån eller annan typ av be-

låning förlitar vi oss på vår framtida förmåga att betala för vår nutid.  

Många studenter tar studielån i hopp om framtida avkastning. En avkastning 

som inte kan sägas vara garanterad. Det problematiska ligger också i studielå-

nets särställning gentemot andra lån. Eftersom lånet tas för utbildningens skull, 

alltså en till synes tydlig investering i individen, har studielånet en ställning som 

gör det svårare att ifrågasätta än andra lån. 

För den enskilde studenten legitimeras låntagandet många gånger i enlighet med 

antaganden om vad som kan komma att ske och vad personen vill uppnå, oavsett 

om det gäller arbete, bildning eller något annat. Förhoppningarna och förvänt-

ningarna verkar styra. Att bygga sin framtid kring förhoppningar kan tyckas 

vanskligt och rent av problematiskt. Detta gäller speciellt när flera yrken som 

universitetsstuderande är kvalificerade nog att ta, inte ökar i samma takt som 

antalet utexaminerade studenter. Detta leder till att den investering, som utbild-

ningen ska utgöra, tappar i värde. 

Vi har intervjuat tolv studenter vid Linköpings universitet om deras upplevelser 

av studielån och belåning generellt. Vissa av de studenter vi intervjuat tar lån, 
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medan andra finansierar studierna på andra sätt. Berättelserna har innehållit 

skilda meningar och erfarenheter. Genom intervjuerna har vi stött på studenten, 

vars syn på belåning befläckats av obehagliga upplevelser under uppväxten, men 

som legitimerar sitt studielåntagande genom hoppet om en bättre framtid. Vi har 

också mött studenten som finner det enklare att spendera lånade pengar, än 

pengar som intjänats genom arbete. Vi har träffat dem, vars skeptiska inställning 

till belåning ändå hamnar i skuggan av den ovärderliga bildning som studerandet 

kan generera. Somliga av våra informanters upplevelser av studielåntagandet 

avgörs av utbildningens förväntade effekt i form av pengagenerering. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är, genom att intervjua tolv universitetsstudenter om 

deras syn på studielån, att belysa hur individuella attityder till studielån och be-

låning konstrueras och omkonstrueras.  

1.2 Frågeställningar 
 Varför väljer vissa av studenterna att finansiera universitetsstudierna med 

studielån? 

 Hur har studenternas syn på studielån och belåning formats? 

 Vad påverkar studenternas attityder till studielåntagande? 

1.3 Bakgrund 
På regeringens hemsida står det skrivet:  

”Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i 

utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper i 

befolkningen och i och med det bidra till ökad social rättvisa. Studiestödet är 

främst avsett att täcka den studerandes levnadsomkostnader under utbildningen. 

Studiestödet är också en viktig del av det svenska välfärdssystemet.”
1
. 

Mallen för det studiemedelssystem vi har i Sverige idag infördes 1965, då Cen-

trala studiehjälpsnämnden (numera Centrala studiestödsnämnden, fr.o.m. nu 

hänvisat till som CSN) erbjöd lån och bidrag avsett för studerande på högskole-

nivå. Sedan dess har CSN:s verksamhet utökats, och med det har allt fler olika 

studiestöd utvecklats, däribland det för vuxna, som startades i och med en re-

form 1975 då det möjliggjordes för vuxna att läsa upp grundskolebetyg
2
.  

År 2001 genomfördes en reform av studiestödet, och ett nytt lån, annuitetslånet, 

infördes. De främsta syftena med lånereformen var att låntagarens ansvar skulle 

förtydligas. Återbetalningen av lånen skulle fungera bättre, låntagaren skulle 

inte kunna belastas över sin betalningsförmåga och personer skulle inte hållas 

                                         
1 Regeringen, Det svenska studiestödsystemet, 2014. 
2 CSN, Korta faktan, 2014. 
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från att studera. Annuitetslånet är det lån som CSN erbjuder än idag, och 2011 

gjordes en översikt av effekterna reformen har haft. CSN bedömer att annuitets-

lånet minskar de långsiktiga kostnaderna för staten och genererar en större andel 

av högre utbildade i befolkningen. Reformen har även bidragit till en ökad med-

vetenhet om lånevillkoren, men har inte helt eliminerat problematiken som råder 

kring återbetalning av lånen. Översikten som CSN har gjort pekar på, att ju lägre 

nivå studierna är på, desto större svårigheter har studenterna med återbetalning-

en, och att möjligheterna till nedsatt återbetalning inte utnyttjas till fullo
3
. 

Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För en fyraveckorsperiod 

uppgår bidragsdelen av studiemedlet till 2820 kronor och lånedelen till 6184 

kronor
4
, och en student har tillgång till dessa i 240 veckor

5
. Studenten kan även 

välja att inte ta studiemedel för alla veckor, utan sprida ut det på exempelvis 

halvfart. Studiebidraget är skattefritt och pensionsgrundande
6
. Studielånet finan-

sieras av skattemedel, och har en relativt låg ränta (1.2 procent 2014), som fast-

ställs av regeringen varje år. Studielånet ska betalas tillbaka med start vid års-

skiftet, tidigast sex månader efter avslutade studier.  

Skulder från studielån tas inte i beräkning vid kreditupplysningar för exempelvis 

huslån, vilket bidrar till fördelaktigheten i lånet. Återbetalningen sker under 

förmånliga former för låntagaren jämfört med andra lån; låntagaren kan ansöka 

om långsammare återbetalningstakt vid arbetslöshet, och välja att dela upp be-

talningen på upp till tolv tillfällen per år, i upp till 25 år
7
.  

År 2013 betalade CSN ut 24.7 miljarder kronor i studiemedel, varav 14.4 mil-

jarder i studielån till totalt 319 700 studenter, vilket motsvarar 68 % av alla stu-

diemedelstagare. Under 2013 tog 472 000 studenter studiemedel (59,3 % kvin-

nor och 40,7 män, sammanlagt ca: 80 % av den totala mängden studerande med 

rättighet till studiemedel) vilket innebär en ökning med 16 % sedan 2008. Ål-

dersmässigt ökar benägenheten hos studiemedelstagaren att ta studielån upp till 

och med 26 år, där 79 % av studiemedelstagarna tar lån. Högst andel låntagare 

av studiemedelstagarna finns i gruppen utlandsstuderande, där 83 % tar studi-

elån. Av alla studiemedelstagare är männen något mer benägna att ta studielån 

än kvinnorna
8
. Av samtliga återbetalningsskyldiga studielåntagare år 2012 fanns 

7.2 % registrerade hos kronofogdemyndigheten. Av denna andel (89 984 perso-

                                         
3 CSN, Annuitetslån för studier- tio år efter studiestödsreformen, s.9, 2011. 
4 CSN, Snabbguide om studiemedel. 
5 CSN, Längsta tid med studiemedel 2013. 
6 Regeringen, Det svenska studiestödsystemet 2014. 
7 CSN, Betala tillbaka, 2014. 
8 CSN, Studiestödsstatistik, s. 5 f.f, 2014. 
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ner) var 13 638 personer registrerade enbart för skulder till CSN, och övriga 

hade fler lån. De flesta studiemedelstagare som registreras hos kronofogden är 

de som enbart belånar sig för utbildning på grundnivå. Studielåntagare överlag 

är emellertid en underrepresenterad grupp i kronofogdemyndighetens register.
9
 

1.4 Disposition 
Tanken med uppsatsens upplägg är att läsaren ska kunna följa arbetets gång, på 

ett sätt som präglas av stringens. I kunskapsöversikten och i den teoretiska refe-

rensramen ger vi läsaren en bild av forskningsläget, både i Sverige och utom-

lands, främst i USA. Även den teori vi har valt, George Homans utbytesteori, 

hamnar under detta avsnitt. Vi valde att inte diskutera alternativa teorier och 

synsätt i detta teoriavsnitt, utan fokus lades på att få läsaren att, genom Homans, 

förstå vårt perspektiv på området. Alternativa teorier diskuteras i metoddiskuss-

ionen. Vi ansåg att en jämförelse med andra teorier kan ges mer utrymme och 

bli friare i ett diskussionsavsnitt.  

I metodavsnittet har vi försökt att vara väldigt noga med att redovisa alla de steg 

och avvägningar vi gjort under uppsatsens gång. Fokus ligger på att motivera de 

val vi gjort, inte att diskutera alternativ, detta hamnar istället under metoddis-

kussionen. På detta sätt försöker vi få läsaren att redan från början följa vårt till-

vägagångssätt.  

I resultat och analys redogör vi för det intervjubaserade materialet. Vi analyserar 

detta utifrån våra egna tankar och idéer och utifrån Homans utbytesperspektiv. I 

detta avsnitt får vi följa de olika aspekterna av studenterna och de faser som 

dessa går igenom. Alla liknelser som vi valt att göra bygger på det insamlade 

materialet.  

I metoddiskussionsavsnittet resonerar vi bland annat kring den metod vi valt, 

alternativa metoder och kring Weber som alternativ teoretiker. I resultatdiskuss-

ionen diskuterar vi de resultat som framkommit och den analys vi gjort. Vidare 

resonemang om resultaten förs även i detta avsnitt. Under rubriken ”sammanfat-

tande slutsatser” återkopplar vi även till uppsatsens syfte. 

 

  

                                         
9 SOU 2013, Överskuldsättning i kreditsamhället, s. 132 f.f. 
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2 KUNSKAPSÖVERSIKT OCH TEORETISK                 

REFERENSRAM 
I Sverige talas det mycket om skuldsättning, lån och individens privata ekonomi 

och de problem som kan uppkomma i samband med dessa fenomen. Något det 

däremot talas relativt tyst om och där litteraturen på sina håll är bristfällig, är 

studielånen. På många sätt är studielånsmöjligheten fördelaktig. Studielånet låter 

människor från olika klasser och med olika bakgrund studera, oavsett ekono-

misk situation. I denna genomgång av tidigare forskning och som en överblick 

av fältet, försöker vi belysa de olika sidor av studielånet som existerar. Vi bör 

dock säga att vi inte gått igenom all forskning på området, utan det vi försöker 

att ge är en generell bild av olika synsätt och förhoppningsvis också en relativt 

genomgående genomgång av forskningsläget. Vi har valt att inte enbart söka 

sociologisk forskning på området, utan även tagit in andra tvärvetenskapliga 

perspektiv. Detta ger området fler infallsvinkar. Den bild vi ger av området är, 

som sagt, inte allomfattande. Då vi begränsat oss till sökord såsom: Studielån, 

skuldsättning studenter, studiemedel, låntagande, lånesamhälle, kredit, samt 

motsvarande på engelska, har vi säkerligen missat flera artiklar, publiceringar 

och undersökningar på området.   

2.1 Ett inhemskt perspektiv  
De svenska studierna på området inkluderar utredningar från Statens offentliga 

utredningar (SOU), rapporter från CSN och även ett par undersökningar från 

exempelvis Saco och Svenskt näringsliv. SOU:s rapport ”Överskuldsättning i 

kreditsamhället” ger en bred bild av skuldsättning i sig och vad denna kan resul-

tera i, och behandlar hushållens skulder i Sverige med fokus på överskuldsätt-

ning
10

. Utredningen pekar på att det svenska samhället idag präglas av en dis-

kurs kring lån och skuldsättning som vuxit fram under 1900- talet. I en samman-

fattning av historien i det svenska kreditsamhället beskrivs hur lånetendenserna i 

samhället ledde till stora samhällsproblem under 80- talet, vilket i sin tur ledde 

till lagstiftningar kring avregleringar och skuldsanering. Utredningen pekar på 

att det svenska samhället återigen börjar möta stora problem som ett resultat av 

hushållens belåningar och att det är dags för nya åtgärder från staten. SOU:s ut-

redning visar att de svenska hushållen är bland de mest belånade i Euro-

området, med 1,5 gånger högre skuldsättning i förhållande till disponibel in-

komst jämfört med genomsnittet i Euro-området. Enligt utredningen är Sverige 

också ett av de länder som uppvisar bäst betalningsmoral i Europa, mätt i ge-

                                         
10 SOU 2013, Överskuldsättning i kreditsamhället. 
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nomsnittliga förseningsdagar för avbetalning av lån. I en jämförelse mellan olika 

länder visar SOU:s utredning att synen på överskuldsättning skiljer sig. Här vi-

sar man exempelvis hur synen skiljer sig mellan Sverige och USA; i USA ses 

överskuldsättning som ett marknadsmisslyckande, medan det i Sverige och 

Europa ses som ett moraliskt eller socialt problem hos individen. 

SOU:s kartläggning av de överskuldsatta i Sverige visar att överskuldsatthet 

drabbar främst lågutbildade med små sociala nätverk, som upplever att de har 

dålig kontroll över sin ekonomiska situation. Överskuldsatthet leder, förutom till 

ekonomiska problem, även till psykiska problem. Denna problematik förknippas 

i utredningen med den ökade konsumtionen i samhället, där den västerländska 

ramen för konsumtion överskrider konkreta behov till konsumtion för upprätt-

hållande av social status. 

I utredningen nämns studielån och studieskulder inte som en central faktor för 

överskuldsättning; utredningen visar att personer med skulder registrerade hos 

Kronofogden i mindre utsträckning har studieskulder än den övriga befolkning-

en. Dock nämns studielån som en del i det svenska lånesamhället och ungas be-

låning för konsumtion. Studielånet behandlas vidare som en del av samhällets 

tendenser kring den konsumtionskultur som SOU menar är en påverkande faktor 

till överskuldsättning.  

Det bör dock påtalas att studenter generellt i Sverige har en god återbetalnings-

förmåga och att Sveriges studiemedelssystem är generöst, internationellt sett. 

Risken för en dålig ekonomi verkar inte heller bekymra merparten av studenter-

na. CSN genomförde år 2013 en enkätundersökning
11

 av 5182 studenters eko-

nomi och hälsa, ”Studenters ekonomiska och sociala situation 2013”. Undersök-

ningen visar att 69 % av studenterna upplever sin ekonomiska situation som 

ganska bra eller bättre, vilket är en ökning sedan 2011. Av studiemedelstagarna i 

undersökningen svarar 39 % att de jobbar vid sidan av studierna, vilket innebär 

en minskning med 3 % sedan 2011. Hälften av undersökningens deltagare svarar 

även att de inte, eller antagligen inte, skulle ha börjat studera utan studiemedlen.  

Sammanfattningsvis visar forskning och studier att risken för att överskuldsätta 

sig är mindre om man har en utbildning, statistiskt sett. Forskning pekar på att 

tidigare studenter är bra på att betala tillbaka studieskulder. Studenter överskuld-

sätter sig inte i samma utsträckning som andra personer och de är under studieti-

den överlag nöjda med sin ekonomiska situation.  

                                         
11 CSN. Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013, 2014. 
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2.2 Ett vidare perspektiv 
Ur ett internationellt perspektiv är det svenska studiemedelssystemet generöst, 

vilket tidigare nämnts. Detta innebär dock inte enbart att allt är positivt med stu-

die- och utbildningssystemet i sig. Ett perspektiv som tas upp både i Sverige (i 

studien ”Vägen till arbete”
12

 och av Svenskt näringsliv 
13

) och i USA (artikeln 

”The college bubble”
14

), är huruvida det lönar sig att skaffa sig en utbildning, 

och hur rationellt det är. Något som tas upp i intresseorganisationen Svenskt nä-

ringslivs rapport ”Högskolekvalitet 2011”, är även frågan om vilka jobb de 

utexaminerade får, om jobben motsvarar utbildningen och hur utbildningar bör 

bli mer ”jobbvänliga”. Sacos rapport ”Vad är lagom?”
15

 lägger även den fokus 

på det faktum att antalet högutbildade har ökat mer än efterfrågan. Formell ut-

bildning verkar också kunna ersättas av bl.a. erfarenhet och talang, något som 

kan tyda på att vi till viss del överskattar formell utbildning. Läget är liknande i 

USA och i Europa. Många människor är överutbildade. I ”The college bubble” 

ligger fokus på belåningen och i ”Vägen till arbete” är det arbetsmarknaden som 

är i fokus. Det hävdas, i ”The college bubble”, att en utbildning mer sällan lönar 

sig, rent pengamässigt, eftersom det är så dyrt med alla avgifter och omkostna-

der. I USA är studielånen ett växande problem nationellt, något som uppmärk-

sammas på flera håll. Parollen, och den ena sidan av myntet, hos vissa är dock 

att studielånet är bra i sig, men att lånandet ska ske med förnuftighet och man 

bör begränsa sitt lånande
16

. Detta förhållningssätt styrks också av mentaliteten, 

som verkar finnas, att studielånen inte är något att oroa sig över, utan att man 

bör fokusera på att göra dem hanterbara
17

. Artikeln “No student loan debt 

bubble” argumenterar även den mot att studieskulderna skulle utgöra ett hot mot 

ekonomin i stort. Dessutom verkar åsikten vara att utbildning är bra, trots att 

skulderna kan bli stora
18

. I den amerikanska litteraturen finns det alltså positiva 

åsikter kring studielånen i sig.  

 

                                         
12

 Holmberg & Johansson, Vägen till arbete: Uppföljningsstudie av studenter med examen vid Växjö universitet, 

2005. 
13 Almerud, Hjortzberg och Krassén, Svenskt näringsliv, Högskolekvalitet 2011. 2011.  
14 McArdle, The college bubble, 2012.  
15 Persson, Vad är lagom? – En kunskapsöversikt av under- och överutbildning, SACO, 2010.   
16 Snider, Find a College That Fits Your Finances, 2014. 
17 Snider. Don’t stress over student loans, 2014. 
18 Bidwell, No student loan debt bubble, 2014.  
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En annan sida av myntet framhävs dock i andra studier, exempelvis ”The stu-

dent loan scam”
19

. Studien ifrågasätter normen att studielån är något nödvändigt 

ont. Livsberättelser från personer i USA ligger till grund för studien, som vill 

visa hur illa det kan gå om studielånen tillåts skena. Främst argumenteras det 

mot den låneindustri som byggts upp i USA kring studielånen, en industri som 

profiterar på människor med dålig återbetalningsförmåga.  

Även amerikanskan Susanne Soederberg skriver om studielån. Studien heter 

“Student Loans, Debtfare and the Commodification of Debt: The Politics of se-

curization and the displacement of risk” och publicerades 2014.
20

 Denna studie 

lägger fram USA:s studielån som en ohållbar trend, som i längden kommer att 

leda till stora ekonomiska och sociala samhällsproblem. Soederberg diskuterar 

de maktförhållanden som ligger bakom systemet för studielån i USA, och pekar 

på att stora företag utnyttjar och tjänar pengar på de utsatta studenterna, genom 

att tillgängliggöra lånen och dölja de risker de innebär för låntagaren. Genom 

regleringar av lagar för låntagande har den amerikanska staten tillsammans med 

bankerna, som skärpt återbetalningskraven för studielåntagaren, försatt studen-

ten i ekonomiska och sociala svårigheter, menar Soederberg. De förhållanden 

studien visar är ett alltmer kommersialiserat utbildningssystem i USA, där ban-

ker utnyttjar studenten. Detta utnyttjande kan eventuellt ske lättare om studenter 

har en dålig ekonomisk kunskap. Detta påvisas i en annan amerikansk studie där 

sambandet mellan graden av ekonomisk kunskap bland studenter och benägen-

heten att ta studielån förknippas med varandra. Dålig ekonomisk kunskap kan 

göra dig mer benägen att ta studielån. De med sämre betyg, eller mindre antal 

tagna högskolepoäng, eller motsvarande, har också större benägenhet att ta 

högre studielån
21

. 

På grund av tendenser så som ovanstående har en diskussion om huruvida det 

existerar en studielånebubbla i USA blossat upp. Ovanstående hävdar att så inte 

är fallet, medan motsatsen framhävs i artikeln: “Student Loans Are Ruining 

Your Life. Now They're Ruining the Economy, Too.”. Här tar man upp det fak-

tum att studieskulderna växer och att en hög skuldsättning påverkar de tidigare 

studenterna på ett genomgående sätt. Inte minst genom att de ändrar sina kon-

sumtionsbeteenden
22

. Detta kan leda till tendenser, som enligt vissa verkar vara 

                                         
19 Collinge, The student loan scam: The Most Oppressive Debt in U. S. History - and How We Can Fight Back, 

2009. 
20 Soederberg, Student Loans, Debtfare and the Commodification of Debt: The Politics of securization and the 

displacement of risk., 2014. 
21 Javine, Financial knowledge and student loan college students. 2013. 
22 Frizell, Student Loans Are Ruining Your Life. Now They're Ruining the Economy, Too. 2014. 
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ett faktum i USA, såsom att studieskulder kan leda till att människor får sämre 

möjligheter att skaffa sig en bostad
23

. För Sveriges del verkar diskussionen inte 

ha kommit in på sambandet mellan studielån och bolån, åtminstone inte på något 

tydligt sätt. I en situation där studielånen kan få överslagseffekter på andra om-

råden händer det att föräldrar till studenter hjälper till i den utsträckning de kan. 

En artikel relaterad till detta, från USA, ”Paying for your kids… Forever?”
24

, 

uppmärksammar faktumet att många föräldrar hjälper till att betala sina barns 

omkostnader under studietiden, och studierna i sig. Budskapet är att föräldrar 

som hjälper sina barn bör göra detta förnuftigt, låta barnen bli ansvarstagande 

och ställa krav på dem, inte minst för att inte göra dem beroende av föräldrarna 

även i framtiden.  

I Sverige har ämnet tagits upp, men med fokus på föräldrars bakgrund och stu-

dentens studiesituation och studiebenägenhet. Det är CSN-rapporten ”Skilda 

studieförutsättningar”
25

 som behandlar detta och enkätundersökningen belyser 

problematiken kring att barn, vars föräldrar har lägre utbildning, oftare än barn 

vars föräldrar är högutbildade, upplever att de har en sämre studieekonomi, nå-

got som kan resultera i mindre benägenhet att studera. Studenter från ”studieo-

vana” hem väljer även mer sällan att ta lån och de får inte heller lika ofta eko-

nomisk hjälp från föräldrar. Detta är i linje med vad Högskoleverkets rapport 

”Vilka är studenter?”, från 2006, finner. Här betonas det faktum att färre tar stu-

dielån jämfört med år 2000.
26

 

Perspektiven på skuldsättning är många, vilket tydligt visas när olika discipliner 

blandas. “Savers and borrowers: strategies of personal financial management”
27

, 

en studie utförd i Storbritannien 1993, anlägger ett interdisciplinärt perspektiv 

på skuldsättning generellt, ämnen som sociologi, psykologi och ekonomi blan-

das. Det som studien visar är att individers förhållningssätt till lån och sparande 

inte till fullo kan förklaras genom inkomst eller demografiska variabler. Även 

faktorer som påverkar individens beteende till att spara eller låna pengar får en 

genomgång. Vissa ser låntagande som ett nederlag, medan andra ser det som en 

acceptabel och normal metod att finansiera sin konsumtion med. Detta ställs i 

kontrast till samhällets växande konsumtion och skuldsättning. Studien pekar 

dock inte bara på att dessa samhällstendenser leder till ökad skuldsättning, utan 

                                         
23 Stucky, Burden of Student Loans Holding Back Housing Market. 2014. 
24 Kadlec, Renzulli, Kerri. PAYING FOR YOUR KIDS... Forever? 2014. 
25 CSN. Skilda studieförutsättningar: En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbild-

ningsbakgrund. 2014. 
26 Högskoleverket. Vilka är studenter? S. 30. 2006. 
27 Livingstone, Lunt, Savers and borrowers: strategies of personal financial management. 1993. 
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även till ökat sparande bland hushållen, som ett resultat av ökad insikt i de eko-

nomiska problemen som tendenserna medför. Även andra, mindre interdiscipli-

nära, mer sociologiska, studier såsom Ritzers bok: ”Expressing America”
28

 

uppmärksammar den ökande trenden av skuldsättning i samhället. Här beskrivs 

hur kapitalismen har lett till att stora företag och de västerländska staterna struk-

turerat en för dem gynnande ekonomi, där konsumtionen pressats så till den grad 

att den förutsätter att konsumenten lever över sina tillgångar och tar lån. Ten-

denser såsom materialism, rationalisering och överkonsumtion behandlas och 

dessa visar vilken roll den ökade skuldsättningen och kreditkortet har i sam-

hället. ”Expressing America” visar exempel på hur de strukturella ekonomiska 

förhållandena påverkar den enskilde individen som uppmanas att leva över sina 

tillgångar. Denna påverkan leder till normalisering av låntagande, och hur dessa 

individuella problem i sin tur skapar samhälleliga problem i form av överskuld-

sättning. 

Som en avslutning på detta avsnitt kan det nämnas att studielånen är på agendan 

i fler länder än USA och de europeiska. I en studie kring Kinas universitetssy-

stem påpekas betydelsen av lika möjligheter och att hur kostnaden för att studera 

sänker viljan att göra just detta
29

. Denna bok är ett exempel bland annat på hur 

idealen, som att studera, blivit globala, men att förutsättningarna, exempelvis 

vissa lånesystem, i stor utsträckning fortfarande är lokalt förankrade
30

. 

Sammanfattningsvis går det att säga att vår studies problemområde, universitets-

studenters attityder till studielån och belåning, är relativt outforskat. Svenska 

studier genomförda av Statens offentliga utredningar fokuserar på överskuld-

sättning och belåningens problematiska effekter. CSN:s studier på området berör 

studenters situation utifrån ett ekonomi- och hälsoperspektiv. Svenska studenter 

är generellt nöjda med sina ekonomiska situationer och allt fler använder sig av 

studielånet, än av andra medel, för finansiering av studier. Studiemedlet verkar 

rekryterande för högre utbildning och antalet högutbildade ökar mer än efterfrå-

gan på dessa. Internationellt sett är det svenska studiemedlet generöst. Forskning 

kring studielånet i USA är ofta inriktat på studentens ekonomiska utsatthet och 

hur man ska kunna göra studielåntagande hanterbart. Studielånesystemet fram-

ställs också i amerikansk forskning som ohållbart och som en risk för samhället.  

                                         
28 Ritzer, Expressing America, s.22 f.f. 1995. 
29 Baoyan, Emerging Perspectives on Education in China : Student Loans in China : Efficiency, Equity, and 

Social Justice. S. 84, 2011. 
30 Ibid. 



11 

 

2.3 George Homans utbytesteori 
Som verktyg för analysen av data har vi i samspråk med vår handledare valt Ge-

orge Caspar Homans utbytesteori
31

. Denna teori bygger på att allt mänskligt 

handlande sker genom, vad Homans kallar för, utbyten. Enligt Homans utförs 

varje handling i syftet att få något tillbaka. Varje handling, menar Homans, har 

en rationell grund som legitimeras genom ett önskat resultat av handlingen. Ge-

nom denna teori tillåts vi se våra informanters tolkningar och berättelser genom 

ett inifrånperspektiv där varje individs beteende är logiskt, sett ur dennes per-

spektiv. Homans utbytesteori intresserar sig inte för en objektiv, allmängiltig 

rationalitet, genom vilken man kan bedöma företeelser som rationella eller irrat-

ionella, utan behandlar varje individs handlingar utifrån den logik individen 

ifråga tillämpar i sitt perspektiv. På så vis blir varje handling rationell, och på så 

vis blir varje individs tolkning av verkligheten relevant. 

Det mest grundläggande i Homans utbytesteori utgörs av sex satser, som var och 

en utgör aspekter, eller förklarar samband mellan olika aspekter, som påverkar 

individens val av handling. Satserna lyder som följer (författarnas översättning): 

1. Framgångssatsen:  

Ju oftare en handling belönas, desto troligare är det att denna handling ut-

förs. 

2. Stimulussatsen:  

Om stimuli i det förflutna har belönats, så kommer liknande stimuli i nu-

tiden att få en person att handla för att uppnå liknande belöningar som de 

som redan tillgodogjorts. 

3. Värdesatsen: 

Ju värdefullare resultatet av en handling är för en person, desto troligare 

är det att handlingen utförs av denne. 

4. Satsen om brist och mättnad:  

En belöning som mottagits i närtid blir mindre värd om samma belöning 

kommer att fås igen, i nutid. 

5. Satser om aggression och uppskattning:  

Sats a: När en handling inte belönas som förväntats, eller får ett straff som 

inte förväntats, blir personen arg. Det är troligare att han beter sig aggres-

sivt, och resultatet av en sådan handling blir mer värdefull för honom.  

Sats b: När en handling belönas som förväntat, speciellt när belöningen 

blir större än förväntat, eller att inget straff utdelas, blir personen nöjd. 

                                         
31 Homans. Social behavior its elementary forms, s.1 f.f. 1974. 
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Det är då troligare att han uppvisar ett godkänt/”förnöjsamt” handlande, 

och resultatet av sådana handlingar blir mer värdefulla för honom. 

6. Rationalitetssatsen:  

I valet mellan olika handlingar kommer en person att välja den handling 

som, enligt honom just då, uppskattas ha störst värde enligt värdet på en 

handling (V) multiplicerat med sannolikheten (P). 

Med ett synsätt präglat av Homans teori kan vi förstå och kartlägga tankesättet 

hos studenten, och förstå vilka olika omständigheter i dennes situation som utgör 

inverkande faktorer i synen på ekonomi, lån och skuldsättning.  
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3 METODOLOGI 

3.1 Ontologi och epistemologi 
Vårt sätt att se på det studerade området präglas av den interpretativistiska

32
 

kunskapsteorin. Kunskap består enligt interpretativismen av individens egna fö-

reställningar om världen
33

, därav är det våra informanters egna tolkningar vi in-

tresserar oss för. Vi ämnar inte att enligt en positivistisk
34

 anda kunna ge en ge-

neraliserbar förklaring till de fenomen vi studerar. Generalisering, menar Pat-

ton
35

, kan genomföras genom kvantifierbar data som genom logiskt resonemang 

kan sägas stå för allmängiltiga principer. Vi kan inte säga att vår analys med sä-

kerhet säger något om någon annan än just de individer vi studerar. Det centrala 

för oss i frågan är istället att förstå informanternas sätt att se på studielån och 

belåning, men kan därefter inte dra några slutsatser kring övriga populationen. 

De slutsatser vi drar i studien gäller en del av den grupp, studenter, som vi stu-

derar och är varken exkluderande eller totalt inkluderande. 

Då vårt intresse ligger i förståelsen av en grupp studenters synsätt, ter sig det 

interpretativistiska perspektivet passande. Hur ska vi kunna se något som bara 

deras egna sätt att tolka tillvaron och värdera sina val kan beskriva, om vi inte i 

linje med interpretativismen intresserar oss för individernas egna subjektiva för-

ståelser för tillvaron? 

Vi anser inte att den verklighet vi studerar är av objektiv art, utan vad vi är in-

tresserade av går i linje med den konstruktionistiska ontologin
36

: verkligheten är 

i en konstant process av omformning, och består av varje individs egen subjek-

tiva tolkning av denna. Vi förutsätter att individens subjektivitet är det centrala, 

och därmed måste ta hänsyn till att varje individ kommer att förhålla sig till 

verkligheten på ett unikt, och av denne konstruerat, sätt. I linje med det kon-

struktionistiska synsättet kommer vi att se på den verklighet vi studerar, studi-

elån och belåning, efter var individs egna sätt att tolka dessa. Vi söker inte efter 

en allmänrådande bild på dessa fenomen, utan var informants konstruerade bild 

av dem.  

 Detta synsätt speglas även i vår valda teori: med Homans utbytesteori belyses 

varje enskild students verklighetsuppfattning som unik. Dessa utgångspunkter i 

ontologi och epistemologi får följder för hur vi går tillväga när vi under studien 

                                         
32 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 25, 2002. 
33 Starrin & Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 44, 1994. 
34 Ibid, s. 24. 
35 Patton, Qualitative Research and evaluation methods, s. 94, 2002. 
36 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 31, 2002. 
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väljer informanter, samlar in material och analyserar materialet, vilket vi kom-

mer att redogöra för i nästkommande del. 

3.2 Forsknings- och datainsamlingsstrategi 
I linje med våra epistemologiska och ontologiska inställningar använder vi oss 

av en kvalitativ forskningsstrategi
37

. Den kvalitativa strategin tillåter, och lägger 

vikt vid, den studerade individens subjektivitet. Ett kvalitativt förhållningsätt har 

vi genom att använda data i form av berättelser med informantens egen valda 

terminologi för tankar och känslor
38

. Vi ämnar som sagt inte skapa generaliser-

bara fakta, något som i stället kan göras genom den kvantitativa metoden
39

 med 

dess kvantifierbara data, utan vi är intresserade av de inställningar individerna 

ifråga har till fenomenet att ta och leva på lån. Därav erbjuder oss den kvalita-

tiva forskningsstrategin passande ramar att arbeta inom, då vi genom den kan 

lägga fokus på informanternas subjektiva beskrivningar och formuleringar av 

känslor. Vår inledande okunskap behöver inte innebära problem, eftersom vi 

inte behöver formulera alternativ som ska motsvara informanternas upplevelser i 

form av svarskategorier. 

Som instrument för insamlandet av data har vi valt att använda oss av en inter-

vjuguide
40

, alltså en uppsättning tematiseringar med tillhörande, öppna frågor 

kring problemområdet. Enligt Pattons resonemang kring inifrånperspektiv
41

, där 

förståelse för individens egna sätt att tolka och förstå verkligheten är centralt, 

gjorde vi bedömningen att karaktären på vår frågeställning uteslöt observation 

som metod. Då den information vi söker är i form av personliga tolkningssätt, 

tankar och känslor är intervjun som verktyg ett naturligt val för oss framför ob-

servation. Det krävs dialog och möjlighet att ställa frågor för att kunna förstå 

informanternas attityder.  

Intervjuguiden tillät oss att, inom de i förväg bestämda tematiseringarna, styra 

den relativt fria intervjuformen mot intressanta frågor som dyker upp under in-

tervjuns gång, vilket ger oss flexibilitet i det att varje informant tillåts behandlas 

individuellt. Detta anser vi är viktigt, då vi på förhand inte kan avgöra vilka frå-

gor som i varje enskilt fall är relevanta och belysande. Intervjuguiden som data-

insamlingsinstrument tillåter dessutom att informanten själv styr berättandet i 

                                         
37 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 34, 2002. 
38 Ibid, s. 35. 
39 Ibid. 
40 Patton, Qualitative Research and evaluation methods, s. 343, 2002. 
41 Ibid, s. 340. 
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stor utsträckning, vilket vi anser är en fördel för att nå en djupgående förståelse 

för dennes perspektiv. 

Intervjuguiden bestod av fyra huvudteman att avhandla i varje intervju om mel-

lan en halvtimme och en timme. Varje tema är formulerat som en generell fråga, 

med syftet att få informanten att berätta så fritt som möjligt. Under dessa teman 

finns en varierande mängd underkategorier som statuerar potentiellt intressanta 

områden inom huvudtemat. Utöver dessa lät vi informanten dela med sig av 

andra aspekter av sitt perspektiv, som av denne upplevs som intressanta. De 

olika teman som intervjuguiden bygger på valde ut med hänsyn till vald teori, 

för att få tillgång till relevanta data till analysen. 

Som komplement till intervjuerna, där en informant i taget behandlades, an-

vände vi oss av fokusgrupp
42

 som metod. En fokusgrupp går ut på att intervjua-

ren samlar flera informanter och tar upp ett antal förbestämda teman som sedan 

diskuteras relativt fritt i gruppen. Denna form av datainsamling ansåg vi var pas-

sande för vår studie. Dels innebär fokusgruppen en tidseffektiv ökning av infor-

manter. Dessutom ger interaktionen mellan informanterna i studien fler perspek-

tiv på data, genom att olika aspekter ställs mot varann och att de under dialog 

och diskussioner kan utvecklas
43

. Fokusgruppen utfördes med andra informanter 

än dem vi utfört intervjuerna med, för att öka variationen i urvalet. Eftersom fo-

kusgruppen tidsmässigt bara tillät oss att behandla ett begränsat antal områden, 

valde vi att placera den efter att de flesta intervjuerna var utförda. Detta på 

grund av att vi då hade erfarenhet av vilka punkter i guiden som var mest frukt-

bara, vilket ledde till att vi kunde välja ut dessa och styra fokusgruppen efter vad 

vi upplevde behövdes. 

Anledningen till att vi inte enbart använde av oss av fokusgrupper för insamling 

av data är att vi under de enskilda intervjuerna kunde avhandla fler frågor, och 

att vi ansåg att vi behövde ett visst djup i data i form av enskilda personers be-

rättelser, som inte möjliggörs genom fokusgruppen. 

3.3 Intervjuarrollen och förförståelsen  
Vi har tidigare nämnt inifrånperspektivet, något som är centralt för att uppnå 

förståelse för den grupp eller de individer som studeras. För att nå ett inifrånper-

spektiv underlättar det dock att forskaren har en förförståelse för de fenomen 

och för de individer som ska studeras. Förförståelsen bygger på att vi inte bara 

använder våra sinnen för att objektivt uppfatta fenomen, utan vi gör även en sub-

                                         
42 Patton, Qualitative Research and evaluation methods, s. 385, 2002. 
43 Ibid, s. 386. 
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jektiv tolkning av fenomenen genom den förförståelse vi har för dem
44

. Den för-

förståelse vi har av fenomenet studenter som belånar sig, grundar sig i att vi 

själva är studenter, har lån och går på Linköpings universitet. Vi tillhör alltså 

samma kategori människor som våra informanter. Detta medför troligen att vi 

lättare kan sätta oss in i informanternas situationer, än om vi som utomstående 

skulle försöka med detta. Rent praktiskt har vi låtit den förförståelse vi har 

prägla intervjuguiden. Tematiseringen och frågorna bygger på att vi har en idé 

och uppfattning om de studenter vi studerar. Frågorna inkluderar dock inte några 

färdiga svarsalternativ. Detta beror på att vi har en förförståelse för informanter-

na, men vi vet inte exakt vilka svar som frågorna kan generera. Vår utgångs-

punkt har varit att låta informanterna berätta om sina upplevelser av lån. Upple-

velser som inte kan ges en rättvis behandling genom att passa in dem i färdiga 

svarskategorier.  

Vi har alltså lagt stor vikt vid att det är informantens uppfattningar som är det 

viktiga i vårt material och har därför hållit intervjuerna så öppna som möjligt. 

Genom att ställa generella frågor kring breda områden har vi försökt få ta del av 

de aspekter och frågor som informanten uppfattar som centrala, istället för att gå 

in på specifika frågor, eller föreslå synsätt för informanten. Vi har i inledningen 

av varje intervju betonat detta genom att förklara för informanten att det är den-

nes tankar som är det intressanta för oss, och att vi önskar att informanten berät-

tar så fritt som möjligt.  

Michael Quinn Patton betonar vikten av intervjuarens neutrala roll i kvalitativa 

intervjuer
45

 för insamlandet av material. För att inte påverka den intervjuade och 

det denne berättar har vi tydliggjort att det är dennes tankar som är viktiga. Vi 

frågar oss dock om vi kan förhålla oss helt neutrala i en intervjusituation, om det 

är önskvärt. Genom vår förförståelse har vi kunnat sätta oss in i informanternas 

situationer, i den mån det går utifrån ett studentperspektiv, och därmed kunnat 

ställa relevanta följdfrågor. Viss ”neutralitet” har vi dock försökt att uppnå, inte 

minst i det vi säger och hur vi agerar för att inte få informanten att censurera el-

ler anpassa sina berättelser efter våra förväntningar. Vi har strävat efter att hålla 

våra egna åsikter för oss själva och att visa intresse för vad än informanten be-

rättat. 

                                         
44 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 58 f.f., 2007. 
45 Patton, Qualitative Research and evaluation methods, s.365, 2002. 



17 

 

3.4 Urval 
I vårt urval intresserar vi oss för personer som studerar idag. Vi valde att i stu-

dien ta med både personer som tar studielån och sådana som inte gör det, ef-

tersom båda dessa grupper har perspektiv att dela med sig kring fenomenet stu-

dielån. För att skapa goda förutsättningar för variation i vår studie, trots den be-

gränsade tid vi har haft till förfogande, har vi följt den princip som Patton kallar 

”maximum variation sampling”
46

 i vårt urval till intervjuerna. Denna urvalsmet-

od går ut på definiera olika variabler genom vilka intressegruppen skiljer sig åt, 

och som på förhand tros kunna innebära variation hos gruppen i uppfattningar 

kring problemområdet. Utifrån de variabler vi hade att tillgå  bedömde vi föl-

jande kriterier som relevanta för skapa goda förutsättningar för bredd och variat-

ion i vår studie: 

 Ämne på informantens utbildning. 

 Hur länge informanten har studerat. 

 Utsikt att få ett arbete efter avslutad utbildning. 

 Form av utbildning (här gjorde vi skillnad på de som läser kurser och de 

som läser program). 

Med hänsyn till dessa kriterier valde vi ut olika studentgrupper att skicka ut e-

mail till med förfrågan om intresse för att ställa upp som informanter. Därefter 

avvaktade vi ett tag, och fick under tiden ett svar från en intressent. När vi ansåg 

att vi inte kunde avvara mer tid på att invänta eventuella svar vände vi oss till 

nya studentgrupper, med motsvarande förhållanden till våra kriterier, och skick-

ade samma e-mail till dem med tillägget att vi erbjuder en biobiljett till våra in-

formanter. Därefter fick vi svar från många studenter som var intresserade. Som 

nästa steg sorterade vi de studenter som svarat oss efter ännu en variabel som vi 

ansåg relevant, men som vi inte hade tillgång till information om utan att fråga 

dem, nämligen om de tar studielån och/eller om de arbetar. Detta frågade vi dem 

om i ännu ett e-mail, och fick svar från tillräckligt många för att kunna ta hänsyn 

även till denna variabel, i vårt slutliga urval. Genom att välja ut sju informanter 

som varierar i kombinationen av dessa olika variabler ansåg vi att vi hade goda 

förutsättningar för den variation vi sökte i vår urvalsgrupp. 

Fokusgruppen har vi valt ut genom en annan metod, bekvämlighetsurval
47

. Detta 

skedde genom att vi frågade en grupp studenter som en av oss redan var bekant 

med. Dels speglar denna grupp en tillräckligt god variation av våra urvalskrite-

                                         
46 Patton, Qualitative Research and evaluation methods. s. 234, 2002. 
47 Ibid, s. 242. 
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rier, men främst valde vi detta tillvägagångssätt för att vi anser, att det faktum att 

gruppens medlemmar redan är bekanta med varandra och med den ena av oss  

underlättar en öppen dialog i ett potentiellt känsligt ämne, nämligen privateko-

nomi. 

3.5 Analysstrategi 
Inom kvalitativ metod och forskning är analysen även resultatet

48
. Vi har därför 

valt att slå ihop resultatet och analysen till en del, men till en del där den tydliga 

kopplingen mellan material och analys hela tiden ska finnas med. Så som upp-

lägget på denna analys är, blir det extra viktigt att hela tiden förankra analysen i 

materialet. Med detta inte sagt att analysen ska ”stå för nära” materialet. En 

tolkning och en analys av ett material, där forskaren förhåller sig ”i för hög 

grad” till materialet blir antagligen ingen intressant analys. Att däremot backa ett 

steg och betrakta materialet med ”en ny”, fördomsfri och kreativ blick, kan leda 

till att fenomen sätts i ett nytt ljus, och till att nya perspektiv uppstår, samt att ny 

förståelse skapas. De analogier som kommer att användas har alltså skapats med 

detta i åtanke; alltså tron på att ett steg bort är bättre än ett steg framåt. 

Att ta ett steg bort kan även hänga ihop med att dra paralleller. Parallellerna får 

dock inte vara för självklara, heller inte för långsökta. En avvägning är troligen 

det bästa. Avvägningen är också det svåra att uppnå. När vet man om en paral-

lell dras får långt, eller inte säger något överhuvudtaget? Vidrörs kärnan av ett 

fenomen kommer dock liknelsen troligen att ge sig själv, och en ny insikt kan 

uppstå. Ambitionen med analysen är alltså att bidra med nya insikter. 

Den kunskap vi skaffat oss via analysen har vi fått genom att vara påverkade av 

både det induktiva och det deduktiva idealet. Enligt Patton innebär det induktiva 

idealet att forskaren ser på det studerade området helt utan förbestämda tolk-

ningssätt. Enligt induktivismen ska materialet vara det som styr analysen
49

. Det 

deduktiva idealet däremot, innebär att analysen görs utifrån en hypotes och 

grundantaganden om fenomenet
50

. Genom att vår intervjuguide präglades av den 

teori vi valde, kom också analysen att utgå från ett existerande teoretiskt ram-

verk
51

. Därmed har vi varit deduktiva i vårt tillvägagångssätt. Samtidigt har vi 

också varit upptäcktsorienterade, och delvis induktiva. Vi har låtit materialet tala 

för sig självt och mönster och teman har fått växa fram ur det, vilket tidigare be-

rörts. På så vis har vi kunnat analysera materialet utifrån en deduktiv grundan-

                                         
48 Patton, Qualitative Research and evaluation methods. s. 436, 2002. 
49 Ibid, s. 56 f.f. 
50 Ibid, s. 56 f.f. 
51 Ibid. s. 453. 
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sats, där teorin varit framträdande från början, men med inslag av induktivism, 

då vi tillåtit oss att vara upptäcktsorienterade och dragit slutsatser av våra erfa-

renheter. Förstadiet till analysen inleddes redan innan vi genomförde intervjuer-

na, i och med vår förförståelse för ämnet och den påverkan vi utsatt oss för ge-

nom teoriinläsandet. Även det inifrånperspektiv vi hade, som studenter, bidrog 

till att skapa vissa ”fördomar” kring ämnet, vi försökte dock att vara så öppna 

som möjligt inför vad vi kunde hitta. Analysprocessen gick rent praktiskt till så 

att vi försökte hitta kategorier, eller teman, att dela in materialet i. Efter genom-

läsningar av det transkriberade materialet framkom vissa mönster, vilka var 

grunden i de teman vi kunde skapa. De religiösa liknelserna uppkom genom att 

vi såg ett drag i materialet som hade likheter med den kristna konfirmationen. 

Efter detta provade vi att dela in det övriga materialet med samma religiösa 

tema. Detta fann vara vi fruktbart, då flera paralleller kunde dras. I grund och 

botten var det dock informanternas perspektiv och deras upplevelser, åsikter och 

känslor kring belåning vi ville undersöka. 

3.6 Kvalitetsbedömning 

För att bedöma kvalitén på en uppsats är det viktigt att det löpandes i texten be-

skrivs hur tillvägagångssättet ser ut, hur pass trovärdiga resultaten är, hur be-

grepp används och definieras samt hur litteraturvalet ser ut. Detta har vi skrivit 

om ovan och en helhetsdiskussion av uppsatsens kvalitet förs i metoddiskuss-

ionsavsnittet. I denna del fokuserar vi istället på två viktiga vetenskapliga kvali-

tetsbegrepp, nämligen reliabilitet och validitet.  

Reliabilitet är ett vetenskapsteoretiskt begrepp som handlar om hur tillförlitligt 

en studies resultat är
52

. Begreppet är främst tillämpbart på kvantitativa studier, 

eftersom det handlar om att göra tillförlitliga och upprepbara mätningar på indi-

vider inom en population. Som användare av kvalitativ metod kan vi dock ändå 

dra nytta av begreppet. För oss blir motsvarigheten att samma frågor ställda till 

samma informanter, bör generera svar som innehåller samma information. Här 

förutsätts det att svaren som ges är ärliga, speglar informanternas verkligheter 

och därav är så lite påverkade av tillfälligheter som möjligt. Intervjuguiden är 

här ett verktyg för att kunna upprepa studien, men resultaten kommer antagligen 

att skilja sig på vissa punkter från vår studie. Detta beror på att vi ställt följdfrå-

gor, som inte finns med i intervjuguiden. Dessa frågor behövs som bekant för att 

göra intervjusituationen mer konversationsvänlig. De medför dock att varje in-

tervju blir unik och inte kan upprepas på exakt samma sätt. Hade vi gjort inter-

                                         
52 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 26, 2007. 
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vjuerna i en annan miljö och en annan tid, hade svaren möjligen skiljt sig. Med 

detta sagt har vi dock gjort det vi kunnat för att göra studien tillförlitlig. Ett ex-

empel på det är ovanstående diskussion om hur intervjuerna har genomförts.  

Validitet är ett annat viktigt vetenskapsteoretiskt begrepp. Med detta begrepp 

frågar sig forskaren om denne verkligen mäter det som ska mätas
53

. Med detta i 

åtanke frågar vi oss om vi i vår studie undersöker det vi säger oss undersöka. 

Med den konstruktionistiska ansats vår studie utgår ifrån ämnar vi studera in-

formanternas egna och individuella sätt att se på belåning och studielån. Våra 

verktyg för datainsamling, intervjuerna, har vi format med hänsyn till varje indi-

vids unika bild av verkligheten genom att hålla dem relativt ostrukturerade. På 

så vis ger våra datainsamlingsverktyg utrymme för varje individs unika och för 

oss på förhand oförutsägbara bild av fenomenet studielån och belåning. Vi äm-

nar genom detta säkerställa att den information vi samlar in, verkligen speglar 

informantens syn. Vår ambition är att de berättelser vi genom intervjuerna tar 

del av representerar det informanterna upplever som sina egna attityder till det 

studerade fenomenet. 

3.7 Etik 
I enlighet med Vetenskapsrådets etikregler

54
 skrev vi ett informationsbrev som 

samtliga informanter fick läsa igenom och skriva på innan de gick med i studien 

och som finns som bilaga till rapporten. 

Vidare har vi behandlat alla informanter konfidentiellt i de texter som offentlig-

gjorts, och informanternas deltagande i studien har skett på villkoret att de får 

säga upp det när som helst under studiens gång. Allt material som kunde knytas 

till informanternas identiteter har förvarats otillgängligt för alla utomstående. 

Det material som vi samlat in under intervjutillfällena och under fokusgruppen 

har enbart använts till vår studie och kommer inte att användas till annat. Vi har 

inte medvetet påverkat någon av informanterna att berätta något, utan sagt att de 

får avstå från att svara om så önskas. Innan uppsatsen färdigställdes skickades 

den dessutom till samtliga informanter. Informanterna fick, om de så önskade, 

ge sitt utlåtande om den. Det inkom dock inte många synpunkter. Av dem som 

vi ändå fick rörde de flesta formaliafel. Anledningen till att vi skickade ut upp-

satsen var dock för att få synpunkter rörande etiska aspekter, något vi betonade i 

utskicket. Vi ville att informanterna skulle känna sig trygga med våra tolkningar 

och det sätt på vilket vi behandlat intervjuerna.   

                                         
53 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 172, 2007. 
54 CODEX, 2014. 
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Ännu en etisk aspekt som vi tog i övervägande är det problem som Patton be-

skriver som en etisk utmaning med kvalitativa intervjuer
55

. Det handlar om hur 

den intervjuade påverkas av de frågor som tas upp under intervjun, och hur detta 

kan vara svårt att förutse. Vårt forskningsområde berör potentiellt känsliga äm-

nen, pengar och skuldsättning, och kan därför ses som en risk ur den aspekten. 

Vår handledare granskade och godkände vår intervjuguide ur etisk synpunkt, 

och i förebyggande syfte informerade vi våra informanter om vilka ämnen inter-

vjun skulle komma att beröra. Genom detta önskade vi minska risken för att våra 

informanter skulle komma till skada. Vi resonerade även kring den potentiella 

skadan ifråga ur en nyttoaspekt. Även om en individs plötsligt ökade insikt i ve-

derbörandes skuldsituation kan upplevas som obehaglig för stunden, kan den 

öppna för positiva effekter i längden. 

  

                                         
55 Patton, Qualitative Research and evaluation methods, s. 405, 2002. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Under tiden då vi bekantade oss med vårt insamlade material började vi se 

mönster. Vi upptäckte tidigt att det vi såg i materialet, mönster som formades 

genom informanternas berättelser om belåning, tydligt delade många drag med 

religionen. I materialet möttes vi av tre åtskilda aspekter genom vilka informan-

terna ser på belåning, som vi har valt att kalla: aspekten hos den frälste, hos ate-

isten och hos agnostikern. Vi fann även i informanternas berättelser tre tydliga 

steg i livet som förknippades med deras syn på belåning; dopet, konfirmationen 

och livet efter detta. Den frälstes religion är tron på lånekulturen, den kultur som 

lyser igenom i den tidigare forskningen vi tar upp. Ateisten avsäger sig tron på 

den lånekultur som breder ut sig i samhället, och agnostikern tvekar. 

Vi vill förtydliga för läsaren att liknelsen med religion är just en liknelse; ett 

verktyg för att sortera materialet i förhoppningen att förenkla läsarens förståelse 

för vår analys. De tre typerna frälst, ateist och agnostiker inrymmer inte exklu-

sivt någon av informanterna, utan är aspekter som i olika utsträckning präglar 

samtliga informanters syn på lånets goda och dåliga sidor. De tre faserna dopet, 

konfirmationen och livet efter detta använder vi för att förenkla; de speglar inte 

verkligheten på något sätt, annat än att faserna delar många centrala mekanismer 

med berättelserna inom studiens område.  

Den frälste, ateisten och agnostikern skiljer sig markant åt i tre avseenden som 

vi kallar lånementalitet, sanningen och tillit. Med begreppet lånementalitet vill 

vi ringa in individens grundinställning till belåning som finansieringssätt. Be-

greppet sanningen beskriver de tre typernas skiftande innebörder av ordet san-

ning som skapar grundstommen i deras olika åskådningar. Begreppet tillit hand-

lar om individens grad av övertygelse av att belåning lönar sig och att framtiden 

är säker i lånets händer. 

4.1 Typ 1: Den frälste 
Den frälste har en god lånementalitet. Den goda lånementaliteten speglas i den 

frälste studentens syn på studielånet; med god lånementalitet är alternativet att ta 

studielån konkurrenskraftigt i förhållande till andra alternativ till finansiering av 

studierna. Med en god lånementalitet ser studenten studielånets fördelar och inte 

potentiella nackdelar, och upplever inga besvärligheter med skuldsättandet. Tack 

vare den frälstes positiva inställning till lånet blir lånade pengar enklare att 

spendera för den frälste, än pengar denne själv tjänat genom arbete. 
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Det är lättare att använda pengar som man har lånat, för dom har man inte asså 

själv förtjänat än, asså då känns det inte lika jobbigt att spendera dom på saker 

som på bostad och… mat och nöjen och sådär. – IP 6 

Och att de är så flexibla med betalningstakten och allting sånt, så känns det som 

att det är bara en självklarhet, att om man pluggar så lånsätter man sig – IP 9 

Med god lånementalitet finner den frälste inga moraliska problem med belåning, 

tvärtom. Den frälste ser studielånet som en rättighet, en chans som erbjuds. 

… när jag jobbar så kommer jag betala av de pengarna, så, också. Eftersom att 

dom pengarna då kommer också gå till dom som tar lån då, så att, inte på den 

punkten då, sen så vet jag inte om det finns några andra… moraliska aspekter på 

skuld. Staten har ju ändå gett mig den här chansen och så tar jag ju bara vara på 

den så. – IP 12 

I materialet återkommer en mening gång på gång som beskriver förhållandet 

mellan studielån och utbildning. 

Det är ju en investering. – IP 10 

Sättet det sägs på, väl invant och utan vidare resonemang, föreslår en allmänt 

vedertagen självklarhet, en ej ifrågasatt sanning. Detta är den frälstes sanning. 

Utbytet som åsyftas i detta axiom är pengar mot kunskap, nöje, frihet, högre lön 

eller vad än det må vara som studenten har som mål med utbildningen. Att det är 

pengar som är insatsen här är mer självklart än något annat; vad är inte utbytbart 

mot pengar i dagens samhälle? Det paradoxala grundas inte i det som läggs in i 

utbytet, utan självklarheten som föreslås i att utbytet ger det önskade resultatet. 

En utbildning garanterar inte ett för utbildningen relevant jobb, statistiskt sett 

ganska långt därifrån (se tidigare forskning). Även med detta i åtanke tycks 

denna motivering till låntagande fungera för den frälste. 

Ja, ta lån- det är ändå en investering, jag investerar ju i min framtid. Sen är det ju 

det här med att jag kanske inte kan få jobb med det jag vill men då har jag ju ändå 

försökt. – IP 12 

Självklart finns där andra mål att uppnå med investeringen än att få ett relevant 

jobb. Efter att ha uttalat mantrat svarar den frälste fortfarande nej på frågan om 

denne ser investeringen av tid och pengar som värd, även om det inte leder till 

ett relevant jobb. Att tala om lån som investering oavsett utgång är typiskt för 

den som är frälst, och visar den frälstes positiva inställning till belåning. 

En tredje aspekt genom vilken den frälste studenten urskiljs från övriga är den-

nes sätt att leva livet efter CSN:s förespråkade sätt. Levnadssättet präglas av 

tillit till belåning och övertygelse om att det är det enda rätta. Den frälstes tillit 

och övertygelse visas genom frånvaron av ifrågasättande, både av vad som be-

hövs i livet och hanteringen av pengar. 
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Men jag tänker att så länge man har pengar över är ingenting onödigt av det man 

köper. Men behöver man låna pengar, eller liksom att man går back, då kan man 

ta upp, liksom av vad det jag köper är onödigt. Eller ja, minst nödvändigt. Men så 

länge man har pengar till liksom, kvar, så tycker jag inte nånting är onödigt.                  

– IP 10 

Det är ett mer byråkratiskt lån än tillexempel ett sms-lån eller nånting sånt, det går 

genom en väldigt, vad ska man säga, officiell kanal, det finns en väldigt utarbetad 

byråkrati kring det här, så känns det, det känns väldigt formellt och det känns väl-

digt korrekt. – IP 9 

I citaten ovan uttrycks den frälstes tillit till CSN. Den upplevda egenskapen av 

CSN som byråkratisk inger tillit hos den frälste. Tilliten gör att den frälste inte 

bara tar emot lånebeloppet, utan låter beloppet statuera nivån för rimligt leverne. 

CSN präglar den frälstes definitioner av en så pass moralisk fråga som vad som 

är nödvändigt att ha. Faktum är att inte bara låntagaren underkastar sig dessa 

riktlinjer. 

Lånedelen från CSN, den tar jag från mitt sparkonto, det är, vad är det, kanske 

fem tusen, ungefär från mitt sparkonto in på mitt normala konto varje månad, så 

att jag har lika mycket pengar då som en vanlig student. – IP 10 

Det intressanta här är att den frälste låter CSN definiera vilket leverne som är 

rimligt. Må vara att CSN avväger lånebeloppet efter marknadskalkyler och esti-

meringar av en students behov, men varje student torde vara individuell i sina 

behov, kostnader och anspråk på levnadsnivå. Detta fenomen berörs i en av in-

tervjuerna. 

… men skulle man liksom, när man började så fick du ah 9000 i lån då istället, 

istället för 6000, då skulle man ju tänka annorlunda. Då skulle man ju förmodlig-

en inte, då skulle man ju ha såhär 500 i månaden, kvar i månaden, då skulle man 

ju spendera mer pengar. – IP 2 

Den frälste besitter en anpassningsbarhet, där denne på ett bekvämt sätt och tack 

vare sin tillit till belåning låter sig styras av CSN vad gäller hantering av pengar. 

Den frälste känner ingen oro förknippad med lånet, utan förlitar sig till att så 

länge låntagaren håller sig till det belopp CSN erbjuder, tar låntagaren inga ris-

ker. 

4.2 Typ 2:Ateisten 
Ateisten förknippar lån med osäkerhet, och ateisten ser låntagande som ett alter-

nativt handlingssätt med negativa följder. 

…jag tycker inte att det är så kul att vara skuldsatt över huvud taget. Jag vill helst 

inte vara skyldig folk pengar eller vara skyldig nåt heller egentligen, och för mig 

är det ju kopplat till otrevligheter rent ekonomiskt. – IP 8 
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Så att, ja hade jag tagit lånet istället för att ta mina pengar så hade jag haft kvar 

pengar när jag hade pluggat klart – IP 10   

Ateistens negativa syn på lån utgör dennes lånementalitet. Ateisten ser belåning 

som en moralisk fråga; belåning är inte moraliskt försvarbart, och detta påverkar 

ateistens lånementalitet. 

… det jag känner är ju en skuld mot mig själv, det här med att jag, jag kommer att 

behöva betala av det här sen, liksom. – IP 12 

Ateistens lånementalitet innebär att denne ser andra alternativ som mer lön-

samma och därmed mer lockande att ta, men med detta inte sagt att ateisten inte 

tar lån. Ateisten tar ett lån när andra alternativ uppfattas som sämre. 

Jag tycker inte om att framtida jag ska behöva betala för nutida jag. Snarare skulle 

det vara tvärtom- spara och sen betala… så det går ju egentligen emot mina eko-

nomiska principer så, att ta lån, stå i skuld och sådär. Nu är det så, det är liksom 

det bästa alternativet just nu, så att… – IP 12 

Ateisten ser aldrig belåning som en god handling. Olika låns varierande villkor 

är för ateisten en variation mellan sämst och minst dålig. När belåning är det 

minst dåliga alternativet, och målet med det tillräckligt åtråvärt, kommer ateisten 

att belåna sig. 

Det är ju ett bra lån för att vara ett lån. Men det är ju aldrig bra att ta ett lån.                     

– IP 10 

… att vara skuldsatt är ju aldrig bra… – IP 9 

I citaten finns ateistens syn på belåning, ateistens sanning, att lån aldrig är bra. 

Liksom de frälstas sanning, utgör ateistens sanning ett axiom. Sanningen är så 

tydlig att den blir självförklarande. 

Ateistens övertygelse om sanningen, att lån aldrig är bra, understryks då ateisten 

bortprioriterar studielånet till förmån för finansiering genom egna besparingar. 

Så att ja, hade jag tagit lånet istället för att ta mina pengar så hade jag haft kvar 

pengar när jag hade pluggat klart. Då hade jag kunnat köpa lägenhet eller nåt 

kanske. Men min familj har hyffsat, vi är inte rika eller så, men vi har en god eko-

nomisk grund så, så att om jag skulle behöva låna pengar till en lägenhet när jag 

har pluggat klart så skulle de kunna hjälpa mig på vägen, så jag skulle nog inte ta 

studielånet ändå.    – IP 10 

Ateistens förhållningssätt till belåning präglas av en bristande tillit. Bristen på 

tillit yttrar sig hos ateisten genom ett försiktigt förhållningssätt till lånade 

pengar, där varje spenderad krona innebär ökade problem. 

Sen när man får sitt CSN-lån, så är det inte bara såhär; ”yes, vad kul”, då är det 

såhär; ”vad ska betalas”? Man använder dom lite mer försiktigt så, dom asså, man 

har lite mer respekt för dom pengarna. – IP 7 
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Det är väl jobbigt, det är alltid nånting som gnager i bakhuvudet att mina pengar i 

framtiden kommer behöva gå åt till vad jag har gjort nu, liksom. Jag kommer få 

betala det här i efterhand. – IP 12 

Synen på de lånade pengarna återspeglar ateistens bristande tillit till belåning 

som fenomen. Ateisten litar inte på att framtiden i belåningens händer löser sig 

av sig självt. Detta visas genom att ateisten i hanteringen av pengarna ständigt 

tar i beaktande att de är lånade. Spenderandet av lånade pengar leder till skuld, 

som måste betalas igen. 

Alltså, hade jag lånat de pengarna så hade jag ju, då hade jag känt mer skuld med 

hur jag behandlar de pengarna. – IP 12 

… så blir man ju helt plötsligt medveten om att det är ett lån och att det är nånting 

som är ändligt och att det är liksom, det är pengar som jag inte har rätt till, utan 

det är pengar som liksom ska tillbaka. – IP 9 

Ateistens åskådning präglas av alternativa förhållningssätt till konsumtion, för-

hållningssätt som inte anammat lånekulturens kreditfunktion. 

Även om det är nånting som kostar jättemycket så vill jag helst inte ta lån, för då 

är det egentligen inte jag som äger det… om det är liksom, om man köper en sak- 

om jag köper hus på lån så är det ju inte jag som äger huset, utan det är ju ban-

ken… – IP 12 

Belåning bygger på tillit till förmågan att kunna betala tillbaka; betalning som 

mekanism i utbytet förskjuts till ett senare skede. Den brist på tillit som ateisten 

upplever kring belåning kan anses befogat, trots att det är en så självklar del i 

lånesamhället. Att framtiden är oviss är ett faktum, och pressen på förmågan att 

betala tillbaka lånet är något som ateisten tar i beaktande när denne överväger ett 

lån. Ovisshet och brist på tillit till lånefenomenet gör ateisten försiktig, vilket 

visar sig i ateistens distanserade hantering av de lånade pengarna. 

4.3 Typ 3: Agnostikern 
Agnostikerns lånementalitet är tudelad och präglas inte av övertygelse om vare 

sig lånets fördelar eller nackdelar. För agnostikern är belåningen en chansning 

och ett risktagande samtidigt, utgången kan inte förutses. Agnostikerns inställ-

ning till belåning kan verka säkert vid en första anblick, men den säkerheten går 

ut på agnostikerns förståelse för och acceptans av belåningens osäkra utgång. 

Agnostikern tvivlar såväl på belåningens lönsamhet som på dess lönlöshet, men 

kan mycket väl ta ett lån. Oavsett vad agnostikern väljer att göra är denne inte 

övertygad, utan lever i ständigt tvivel.  

Mm, ja, alltså det skulle ju kännas jobbigt [att inte få det önskade jobbet efter ut-

bildningen] men det är nånting som jag vet om kan hända, jag gör ju det här med 

det i bakhuvudet. Jag vet ju att jag kanske inte får det ultimata jobbet och sådär… 
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jag kommer ju vara beredd på… speciellt det här med att plugga såna saker, typ 

filosofi och så där, då kan det bli svårt… men nu gör jag så. Det, det har jag ac-

cepterat redan, jag vet vad jag ger mig in på. – IP 12 

Agnostikern ser både chansen och risken med belåning. Agnostikern tror på att 

ett lån kan vara en investering, men att det också kan innebära en förlust. Agnos-

tikern tror på att ett lån kan variera mellan att vara det sämsta alternativet och 

det bästa alternativet. 

Jag måste ändå betala av det här sen. – IP 12  

Men det är ändå, upplever du att det är värt att läsa det du läser, då? Ändå, med 

det i bakhuvudet? – Intervjuare 

Asså det vet jag ju inte, eftersom jag inte vet om jag får nått jobb… för det jag lä-

ser, men jag hoppas att det kommer vara värt det. Om, om, om det är värt det så 

kommer det vara väldigt värt det, för då kommer jag få ett väldigt roligt liv, så… 

… Och sådär, så att, det är ju en risk, men om det blir bra utfall så kommer det bli 

väldigt bra utfall. – IP 12 

Agnostikern är inte övertygad av vare sig den frälstes eller ateistens sanning, 

utan befinner sig i villrådighet mellan dessa två sanningar. Den sanning som ex-

isterar för agnostikern är att denne vet att den inget kan veta angående lånets 

goda och onda sidor. Agnostikerns tvivel på belåning gör att låntagandet blir en 

chansning, där agnostikern först vid slutet kan känna sig övertygad av att lånet 

var rätt eller fel.  

Agnostikern hyser tillit till långivaren, men till skillnad från den frälste ser 

agnostikern inte lånet som självklart belönande. Agnostikern tvivlar på lånets 

resultat, och gör allt i sin makt för att lånets resultat ska bli positivt. 

… jag har den här studieskulden och jag har investerat såhär mycket pengar… så 

kände jag såhär, nej men shit det här, det här måste man liksom sköta, det är som 

ett jobb eller vad som helst. Så för mig ger det lite sådär, att jag blir lite mer an-

svarstagande. – IP 7 

Har du på nåt vis, vad heter det, har du högre krav på de kurser du läser nu med 

tanke på att du tar ett lån? – Intervjuare 

Ja, definitivt… det har jag ju. För nu så känner jag mer att, att det liksom… nu 

måste det liksom komma nånting, jag måste liksom få nån avkastning på det här, 

annars finns det bara ett lån som jag inte kan betala tillbaks. – IP 12 

Eftersom agnostikern inte ser belåning som självklart lönsamt, utan som potenti-

ellt lönsamt, upplever agnostikern att denne som låntagare måste anstränga sig 

för att påverka lånets utgång positivt. Tillit till långivaren finns hos agnostikern, 

men denne tvivlar i sin tillit till lånets resultat och tar på sig ansvaret för att re-

sultatet ska bli det bästa möjliga. 
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När vi nu lärt känna den frälste, ateisten och agnostikern är det dags att bekanta 

läsaren med de tre faserna i lånelivet som individen går igenom. De tre faserna 

dopet, konfirmationen och livet efter detta är processer som prövar och påverkar 

individen i sin övertygelse. I slutet av varje fas applicerar vi under rubriken Ut-

bytet Homans utbytesteori, för att ge analysen ännu en dimension. Här sätts de 

fenomen som förekommer i faserna i en teoretisk kontext, där skeenden ses som 

en del i ett utbyte. 

4.4 Fas 1: Dopet 
I materialet som denna studie utgår ifrån finns tydliga tecken på att personerna 

som omgivit informanterna under deras uppväxt påverkat dem på många sätt 

vad gäller synen på lån. Informanternas berättelser vidrör ofta normer och värde-

ringar, ofta från familjen och från tidig ålder när de delar med sig av sina berät-

telser om pengar och låntagande. Detta liknar vi vid dopet, där samtliga tre typer 

formas, genom en påverkan som går i flera riktningar och i flera led. Informan-

ternas berättelser om dopet tyder på att samtliga typer, den frälste, ateisten och 

agnostikern, agerar efter den påverkan de haft under uppväxten vad gäller synen 

på belåning. Uppväxtens påverkan är det som grundar den åskådning som växer 

fram hos individen. 

… hela min uppväxt så fick jag vakna upp med att de har så här vikt upp tidningar 

där det står så här ”unga skuldsätter sig för mobiltelefoner”… – IP 9 

Familjen är ett återkommande exempel på en social institution som våra infor-

manter förhåller sig till, och som har socialiserat dem sedan barnsben. Bakgrun-

dens påverkan är svår att lösgöra sig ifrån, samtidigt som det går att betrakta 

denna påverkan som något som ska vara vägledande, sett främst utifrån famil-

jens perspektiv. 

… när hela min familj har varit akademiker så har studielån varit ett konstant fak-

tum, det har man. Punkt slut… – IP 9 

… jag tycker att det är jättejobbigt att ta lån, min mamma har ju, fick ju för några 

år sedan äntligen skuldsanering… – IP 8 

Hos vissa är övertygelsen av lånets goda eller dåliga sidor starkare än hos andra. 

Grunden till personlighetstyperna, såsom den frälste och ateisten, läggs i ett ti-

digt skede i livet. Händelser som informanterna har utsatts för gör sig påminda 

längre fram i livet. Dessa bidrar med att påverka inställningen till låntagande. En 

sedan tidigare grundmurad övertygelse, eller fasa för något, kan dock begränsa 

informantens kommande val. 

… jag var helt besatt av att jag måste börja plugga direkt, måste komma ut i ar-

betslivet så fort som möjligt, med en bra utbildning som kan ge mig en bra lön. 
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Men sen så började jag på programmet och så kände jag liksom att det här är ju 

egentligen inte vad jag vill. – IP 8 

Uppfattningen om vad informanten tror sig vilja kan ändras när den sätts i ljuset 

av nya erfarenheter och nya insikter. 

Ja, asså min inställning till utbildning har ju ändrats.” ”… det liksom är en fantas-

tisk grej att plugga… – IP 7 

… ja men ska jag gå ett sista år nu eller ska jag börja jobba så att jag kan betala av 

skulden?” Då kanske det blir nån annan inställning. Just nu så känner jag inte… 

det [studieskulden] är ett senare problem helt enkelt. – IP 11 

Inställningen till lån och utbildning kan alltså förändras. Socialisationen fortsät-

ter och personlighetstyperna formas hela tiden, trots att påverkan av normer och 

värderingar närvarat sedan lång tid tillbaka. Med detta sagt lever dock normerna 

och värderingarna kvar djupt inom vissa. 

… jag tycker inte att det är så kul att vara skuldsatt över huvud taget. Jag vill helst 

inte vara skyldig folk pengar eller vara skyldig nåt heller egentligen, och för mig 

är det ju kopplat till otrevligheter rent ekonomiskt. – IP 8 

Sen så har jag fått mycket gratis, och mycket inställningsfrågor som kommer 

självklart hemifrån, liksom med att liksom inte skuldsätta sig… – IP 9 

Som tidigare nämnts är socialisationen inte enkelriktad, utan riktad åt båda eller 

flera håll. Även familjen, och med största sannolikhet även andra, kan alltså på-

verkas av att informanten börjar studera och de kan omforma sina uppfattningar, 

och på sikt även normerna. 

… i familjen, den närmsta familjen har inte sett på det [utbildning] jättepositivt på 

det och så vidare. Utan det är studieskulder och sådär.” ”Men nu när man väl läser 

på universitet så har det lättat lite, då har det blivit lite såhär… ja, det kanske är 

okej. – IP 11 

4.4.1 Utbytet 

För att skapa en annan och möjligen djupare förståelse, kommer vi i detta avsnitt 

att tillämpa Homans utbytesteori på ovanstående fenomen. 

Homans menar med sin första sats, framgångssatsen, att en handling kommer att 

upprepas om den belönas
56

. Om en person uppmuntras av familjen att spara, 

låna eller att göra något annat kan detta beteende belönas på olika sätt, inte 

minst med uppmuntran. Att imitera andra är en annan aspekt som spelar in. Om 

personen ser att en familjemedlem lyckas blir denne mer benägen att fortsätta 

sitt beteende, samt att fortsätta imitera andra som nått framgång
57

. 

                                         
56 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 16, 1974 
57 Ibid, s. 24.  
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… jag brukar kunna spara kanske ett par tusen varje månad… … jag har nog stor 

påtryckning från min pappa som är väldigt, som har hög inkomst och som är spar-

sam… – IP 8 

Om ett beteende upprepas skapar det uthålliga sociala strukturer
58

. Normer lever 

på så vis vidare och kan även cementeras. Handlingar som går i linje med hur vi 

påverkades som unga behöver dock inte vara de som dominerar längre fram i 

livet. Alternativa handlingar som lönar sig mer, alltså att personen får större be-

löning av en alternativ handling, materiell eller immateriell, kommer att leda till 

att den handlingen upprepas
59

. Genom alternativa handlingars lockande belö-

ningar kan socialisationens påverkan prövas.  

Jag tror också att det kan vara rädsla att man kanske ångrar sig, för det är många 

som kanske hoppar av efter några år, och då kanske man tänker att: ”Jaha vad har 

jag lagt nu, ungefär ett hundra femtio tusen och jag har lagt tid och allting, fast så 

då blir det ju, då får man ju inte heller ett jobb”… – IP 5 

Utbytet förändras alltså om belöningen inte är i linje med vad vi tänkt oss, eller 

av tillräckligt stort värde för oss. Den ultimata belöningen, och det största vär-

det, för många är ett jobb. Agerandet är således långsiktigt och de flesta planerar 

långt i förväg. Ett agerande som förhoppningsvis leder fram till ett högre värde 

på sikt går alltså tydligt att se. 

… man har ju tankar och idéer om vad man vill göra, drömmar och ambitioner 

och såna saker, som man har haft ända sen kanske man var yngre som man vill 

uppfylla liksom. – IP 6 

Att agera enligt sina drömmar och ambitioner kan te sig irrationellt. Det är inte 

säkert att personen i fråga får ut det mest optimala värdet av ett visst utbyte. En-

ligt Homans
60

 utgår dock alltid rationaliteten i sig från vår egen kunskap, kun-

skap vi har i bagaget. Att göra det som i det långa loppet har det största värdet 

för oss, enligt den information vi har, är således det mest rationella. Att följa so-

cialiserade normer går alltså att förstå som rationellt. 

4.5 Fas 2: Konfirmationen 
Det som vi benämner konfirmationen är den andra fasen som vi kan se att de tre 

typerna går igenom. Det som leder individen till konfirmationen är önskan om 

vad vi kallar transformering, att genom utbildning uppnå en förändring. Viljan 

att transformeras tar individen till bekräftelsen, där den frälste kan bekräfta sin 

övertygelse av belåning som gott, och ateisten kan bekräfta sin övertygelse av 

den motsatta. Agnostikern bekräftar sitt tvivel genom att med osäkerhet välja 

                                         
58 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 17, 1974. 
59 Ibid. S. 21 
60 Ibid. S. 48 
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någon av vägarna, att ta lån eller att inte göra det. Konfirmationen leder till en 

förändring av individen, förutom transformeringen. Genom konfirmationen 

skapar sig individen nya uppfattningar om belåning som alternativ, antingen en 

förstärkning av tidigare uppfattning, eller en förändring av den. 

4.5.1 Transformering 

Samtliga informanter i vår studie beskriver utbildningen som en fas i livet ge-

nom vilken de vill uppnå en förändring. Informanterna talar om processen som 

ett utbyte. Informanterna byter bort tid och pengar med förhoppningen, ofta 

rentav förväntningen, att få något i utbyte. Det informanterna önskar få ut av 

utbildningen varierar oberoende av de tre typerna frälst, ateist och agnostiker. 

Det våra informanter önskar få ut av utbildningen har vi summerat i följande 

kategorier: frihet, pengar, egen vinning, för andras skull och förväntningar. 

Dessa kommer vi att redogöra för nedan. 

Utbildningen beskrivs många gånger av informanterna som ett sätt att uppnå en 

ökad frihet. Frihet ses av många informanter som åtråvärt och utgör i många av 

fallen en viktig anledning till att läsa. Friheten innebär för informanten möjlig-

heten att välja väg i livet efter utbildningen. 

… det öppnar ju upp för så mycket mer än om jag inte hade pluggat... Så när jag 

har pluggat klart, då finns det ju en helt ny möjlighet… Det är mycket det att man 

kan välja vilket jobb, man kan välja bort företag, man kan välja bort chefer, och 

även har man ju valt en inriktning som man antagligen tycker är kul, så då kan 

man få jobb inom det man tycker är kul. – IP 10 

Om man har en utbildning så kan man ha lite mer frihet. Så det är väl lite så 

också, att kunna vara lite mer flexibel och lite mer fri. – IP 11 

För den som har frihet som mål med utbildningen består den önskade transfor-

meringen av att bli en på arbetsmarknaden åtråvärd arbetstagare, som kan välja 

mellan olika arbeten och därmed få möjlighet att göra vad individen i fråga vill. 

För många av informanterna är högre lön ett motiv till att de utbildar sig. Vissa 

av informanterna ser högre lön som den avgörande anledningen till att studera, 

annars är det inte värt det. 

Ja man har liksom investerat den här, dom här pengarna så ska det löna sig. Jag 

ska inte ha samma lön som jag hade innan, exakt på kronan, utan det ska vara nån-

ting bättre. – IP 7 

Många av informanterna ser utbildning som ett sätt att utveckla sig själv som 

person. Den personliga utvecklingen är en direkt effekt av utbildningen. Målen 

med utbildningen uppnås genom utbildning, och inte genom senare mål där ut-

bildningen bara är ett steg av många. Studenten som anger personlig utveckling 
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som huvudmål med utbildningen kan under utbildningens gång avgöra huruvida 

målet uppnås eller inte, och kan därav redan under utbildningen känna sig trygg 

i att lånet är lönsamt.  

Jag tror att för mig, jag menar, studierna är inte det viktiga utan det är personlig 

utveckling. – IP 8 

För mig så tror jag också att jag delvis sökte till xxx-programmet för att jag ville 

få nån sorts referensram för att förstå min miljö eller min omvärld på ett annat sätt 

än jag gjorde innan. – IP 8 

… eftersom att jag känner väl delvis att jag har nånting som jag har uppnått som 

jag har betalat mig för, jag har blivit smartare, så känner jag att… och att jag vet 

att jag känner att jag har belånat mig för en väldigt, väldigt osäker karriär och jag 

har en väldigt skön reservplan…  Kunskap är aldrig bortslösad över huvud taget.  

– IP 9 

En aspekt av den personliga vinningen i utbildningen är att tiden på universitetet 

kan ses som en positiv upplevelse i sig. Att studietiden är nöjsam beskrivs av 

vissa informanter som en viktig del av att utbilda sig. 

…när jag skulle komma hit, så var det ju lite så att man såg det som en jättekul 

grej. Såhär man har alltid hört jättemånga positiva grejer om att läsa på universi-

tet, så det var ju liksom jättespännande och det skulle bli skitkul o börja liksom o 

jag hade en jättebra mottagning och allt sånt där… – IP 6 

Ännu en effekt av utbildning, som beskrivs i materialet och som ses som belö-

nande i sig, är att utbildningen erbjuder ett alternativ till sysslolöshet. Utan vi-

dare mål med utbildningen ser studenten ändå studerandet som värdefullt i sig. 

Men samtidigt så känner jag också lite såhär att jag vet inte… jag behöver ha nå-

got att göra… Så det kanske bidrog också till att jag började plugga nästan direkt. 

– IP 8 

För den som genomgår utbildningen med personlig vinning som mål, består 

transformeringen av att utveckla eller uppnå särskilda individuella egenskaper. 

Ännu ett mål med utbildning som visas i vårt insamlade material är att hjälpa 

andra. Ur den aspekten talar informanter om utbildning som ett sätt att öka den 

egna potentialen att hjälpa andra. 

…asså det är ju det här med att bidra till samhället, jag tror att man kan göra så 

mycket mer, både för andra och för sig själv, genom att plugga, typ. – IP 4 

Ja, alltså, samhällsnyttan, alltså jag vill ju hjälpa människor som har diagnoser… 

eller liknande jobb så att säga, och hjälpa människor tillbaka in i samhället.                   

– IP 11 

Ännu en aspekt som framkommer i materialet är de förväntningar, som en del av 

informanterna upplever, på att de bör studera. Dessa förväntningar beskrivs som 
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påverkande faktorer i valet att studera. Förväntningarna kommer från familjen 

främst, men även från vänner. 

Det har väl ärligt talat aldrig varit ett alternativ att göra något annat än att plugga. 

Jag kommer från en familj som är akademiker generationer tillbaka, så det har inte 

riktigt funnits på kartan att göra något annat än att plugga. – IP 9 

Så förutom att jag alltid haft förväntan på mig att läsa vidare och det är det man 

gör helt enkelt, så känner jag också att jag läser vidare för att jag vill ha ett mer in-

tressant arbete… – IP 8 

Studenten som utbildar sig på grund av att det förväntas av denne genomgår en 

transformering där det önskade resultatet är att leva upp till förväntningar, en 

transformering för att passa in. 

4.5.2 Bekräftelse 

Den frälste, ateisten och agnostikern ställs alla inför ett val då de ska börja trans-

formeringen. Valet gäller hur utbildningstiden ska finansieras, och här erbjuder 

studielånet ett alternativ. Vårt insamlade material berättar om de avvägningar 

som sker vid detta val, vad informanterna ser för olika alternativ, och vilka för-

delar och nackdelar informanterna ser i dessa. I vårt insamlade material ser vi 

tydliga mönster vad gäller informanternas attityder till valet av finansieringssätt, 

ett val där den frälste kan bekräfta sin tro på belåning som ett bra tillvägagångs-

sätt och där ateisten kan bekräfta sitt avståndstagande från densamma. 

En ofta återkommande aspekt av låntagande, som studiens informanter berättar 

om, är frihet. Frihet är något som såväl den frälste som ateisten vill uppnå med 

sitt val av finansiering av utbildningen, om än på olika sätt. Den frälste finner 

frihet genom att ta studielånet, medan ateisten finner frihet genom att inte göra 

det. Den frälste ser studielånet som en lösning på många problem som denne 

skulle stött på om den finansierat sina studier på annat vis än genom lån och 

oroas inte av de problem som ateisten förväntar sig av belåningen i framtiden. 

Studielånets frihet, som den frälste studenten upplever, är möjligheten att bli 

ekonomiskt oberoende av föräldrar, att inte behöva lägga tid på arbete vid sidan 

av studierna eller att inte behöva arbeta med tråkiga eller slitsamma arbeten in-

nan studierna. 

Jag vill kunna grotta ner mig i någonting ordentligt och då kände jag att att ta lån 

för mig är ett sätt att möjliggöra att verkligen gå in för och studera och läsa psyko-

logi. – IP 8 

… då kände jag bara efter en termin såhär att jag vill inte att mina föräldrar… jag 

vet inte det blir som att man är 15 år igen, för dom typ såhär: nej men nu har vi 

minsann betalt allting för dig, nu får du komma hem, så såhär, dom har… då får 

dom lite makt i ens liv… – IP 7 
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Det kan vara svårt att jobba och plugga samtidigt, att plugga utan att ta lån. Och 

att jobba innan man pluggar, det har ju sina fördelar att jobba innan man börjar 

plugga på universitet, men det är ju också dumt att man ska behöva ta ett skitjobb 

fast man vet vad man vill bli, bara för att ha pengar för att börja plugga. – IP 10 

Den frihet som den frälste upplever med studielåntagandet kan sträcka sig längre 

än bara till tiden under utbildningen. Vissa informanter berättar att studielånet 

möjliggjort för dem att spendera sparade pengar på resor innan de började stu-

dera, istället för att lägga dessa sparade pengar på utbildningen.  

Asså jag har jobbat innan, men dom pengarna reste jag upp, för att jag vill resa 

också, asså ta lån, jag kan ju… det vart ganska självklart och resa tills pengarna 

var slut och sen köra lån på det. – IP 4 

För ateisten överväger lånets negativa effekter dess positiva. Den frihet som den 

frälste upplever med studielånet hamnar för ateisten i skuggan av de begräns-

ningar denne upplever med studielånet. Lånet gör att ateisten inte själv upplever 

sig ha kontroll över situationen. De lånade pengarna måste betalas tillbaka, dess-

sutom med ränta och ateisten upplever denna framtidsaspekt som osäker. Ateis-

ten undviker studielån för att undvika begränsningen med det. Att inte ta lån in-

nebär för ateisten mer frihet. 

Det är alltså, det, det, är en jobbig känsla för alltså jag tycker om att vara fri från 

sånt, jag tycker om att vara ekonomiskt fri och sånt, och det är inte lätt när man 

har lån och sådär. – IP 12 

Jag har, om det är uppfostran eller… men jag känner att ta aldrig ett lån om du 

inte behöver. För då har du inte kontrollen själv över din situation. För det är ju 

alltid, inte alltid negativt, men alltid sämre att ta ett lån än att inte behöva ett lån 

för det kostar ju alltid, det kostar ju mer än vad du får ut, eftersom det är ränta.      

– IP 10 

Annars riskerar man hamna i den här onda spiralen och tänka att det finns alltid 

pengar, fast det gör inte det, så att, om jag inte kan betala nu, varför kommer jag 

kunna göra det sen? – IP 1 

De begränsningar som ateisten upplever med belåningen kan utnyttjas till ateis-

tens fördel när denne väl tagit studielånet. Under belåningens grepp ser ateisten 

till att få ut så mycket som möjligt av lånet. 

Så för mig ger det lite sådär, att jag blir lite mer ansvarstagande. Asså, hade jag 

inte haft lån, utan bara fått bidrag och inte haft mina egna pengar heller, asså hade 

man fått tio tusen i bidrag i månaden, så hade jag inte haft samma självförtroende, 

nu är det typ såhär, det här, dom här pengarna måste jag skaffa ihop sen, på nått 

sätt. – IP 7 

Agnostikern som tar lån ser både de begränsningar ateisten ser i lånet, och po-

tentialen den frälste ser i det. 
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Mm, ja, alltså det skulle ju kännas jobbigt (att inte få det önskade jobbet efter ut-

bildningen) men det är nånting som jag vet om kan hända, jag gör ju det här med 

det i bakhuvudet. Jag vet ju att jag kanske inte får det ultimata jobbet och sådär…  

– IP 12 

Många av studiens informanter resonerar kring studielånet som det enda alterna-

tivet till att betala för utbildningstiden. Inställningen till att studielånet är det 

enda alternativet delas av många informanter, men varierar i materialet mellan 

att ses som ett nödvändigt ont till att ses som ett bra alternativ. Det bör nämnas 

att ingen av informanterna resonerar kring alternativ såsom att bo kvar hemma 

hos föräldrarna och på så vis leva billigare. Som det enda alternativet ses det 

som normalt att ta studielån, och för den frälste är denna normalitet en garanti. 

… eftersom det är så vanligt och eftersom alla andra kan hantera sina studielån 

skulle jag hantera. – IP 10 

Det den frälste uppfattar som en garanti ser ateisten snarare som en förmildrande 

omständighet kring belåningen. 

… eftersom alla har det så blir det ju liksom en norm att alla studenter tar lån, för 

alla är i samma situation. Jag är inte mer nere i skiten än nån annan. – IP 10 

Såväl den frälste som ateisten och agnostikern delar ofta åsikten om att studielå-

net är det enda alternativet för dem för att kunna studera. Det är så samhället ser 

ut, menar de. Den frälste ser det positiva i strukturen. 

Jag vill inte leva i ett samhälle där bara barn vars föräldrar finansierar ens studie-

tid har skulle plugga. Och likadant, jag vill inte att de ska sänka takten på skolan 

för att alla ska kunna ha ett jobb vid sidan om, det skulle ju inte heller hålla. Så 

det känns som att det här systemet är väldigt bra med tanke på att det är väldigt, 

väldigt låg ränta på studielånet, det är ju det mest förmånliga lånet du kan ta nå-

gonsin. Och att de är så flexibla med betalningstakten och allting sånt, så känns 

det som att det är bara en självklarhet, att om man pluggar så lånsätter man sig. 

Du får liksom det mest förmånliga lånet i Sverige. – IP 9 

Ateisten ser omständigheterna kring studielånet som ett nödvändigt ont. 

… att vara skuldsatt är ju aldrig bra, men att vara skuldsatt för sina studier känns 

lite som att vara skuldsatt för sitt hus: det är så samhället funkar idag och det finns 

inte riktigt något annat  sätt att göra det på, på samma sätt som det inte finns nå-

gon som köper sitt hus kontant. Så är det liksom, det är en av de två skulderna 

man alltid kommer ha. Lite så känns det. – IP 6 

4.5.3 Invigningsrit 

Att låna pengar är för många, som vi sett, en del av tillvaron som student. Studi-

elånet erbjuder flera möjligheter, samtidigt som det kan vara betungande för 

många. Som vi kommer att se kan dock universitetsvistelsen bli en speciell ”in-

vigningsrit” i lånesamhället.  
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Attityder förändras och det kan ske en tillvänjning, en acceptans för att även 

andra lån än studielånet kan komma på fråga. Detta gäller främst den frälstes 

attitydomformning, där en mer avspänd inställning till låntagande förekommer. 

Studielånet ses som en självklarhet, en form av inkörsport, något som sedan kan 

leda in personen i ett vidare låntagande. Tron på lån som ett tillvägagångssätt i 

livet formas. 

… ändå tycker jag nånstans ändå att det är okej att ta lån, asså jag är lite så här att 

från början är jag lite så här att jag inte vill ta några lån, förutom studielånen, du 

vet studielånen kan jag känna att liksom det är okej att ta … … Men liksom alla 

andra lån, typ såhär, lån för, jag vet inte… bostad och bil, eller vad man nu vill ha. 

Asså, sånt kändes inte okej att ta, men jag tänker att jag fått en mer avslappnad at-

tityd nu… – IP 8 

Trots att lånesamhället gör sig påmint är det inte säkert att det tilltalar alla. Lik-

som den frälste har ateisten på sitt sätt en tydlig inställning till hur lån överlag 

bör betraktas och vad som kan, eller inte kan, vara värt att låna till.  

… om man är högt belånad för att ha ett hus, så är det inte så tryggt ändå … … jag 

skulle vilja ha sparat upp till det innan jag köpte det. – IP 8 

Denna uppfattning formas bland annat av den inställning till studielånet som in-

formanterna har. Erfarenheterna kan leda till en försiktig inställning till lånta-

gande. Agnostikern ser däremot andra lån än studielånet som en möjlighet, men 

är överlag skeptisk till lånefenomenet. 

Studentlån liksom CSN-lån och sådär är de enda lånen förutom bolån, som man 

får ta. – IP 9 

Även om vi i olika utsträckning fostras till ”lånemedborgare” genom studielånet 

är det inte säkert att detta faktum omfamnas frivilligt av alla. Detta trots att stu-

dielånet är relativt enkelt att få, något som kan bli en ”utbildning” i ekonomi. 

… man har fortfarande kvar det ekonomiska tänket när man kommer få högre lön 

och bättre inkomst då, men jag känner ju fortfarande att, jag kommer ju fortfa-

rande tänka på det, behöver jag verkligen det här, eller är det nånting jag bara vill 

ha…    – IP 2 

… det känns väl som att vi lever mer ekonomiskt kanske… – IP 6 

Det som kan komma att bli en ”utbildning” i ekonomi, att leva under enkla för-

hållanden, anammas inte nödvändigtvis av alla inför livet efter studierna: 

Det är kanske lättare sen när man tjänar pengar och har en högre inkomst att man 

kan köpa saker för att man vill ha dom [inte bara för att man behöver dem]. – IP 6 

… men jag tänker väl inte direkt nu att, det är jätteviktigt att spara en summa per 

månad, jag liksom tänker bara att jag ska klara mig på dom här pengarna den här 

månaden. – IP 3 
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Informanterna påverkas alltså av olika faktorer gällande deras lånebeteende, 

trots vissas försök att tydligt ta avstånd från låntagandet. 

… jag har väl fått en mildare attityd, för jag hade en väldigt aggressiv attityd mot 

det, jag ville absolut inte ta lån förut… – IP 12 

… anledningen till att jag bodde hemma så länge var faktiskt för att slippa lån, 

men sen så vart det ändå för jobbigt att bo hemma så då kände jag att det var värt 

problemet. Min attityd mot lån är ganska negativ så att jag vill inte ha mer lån än 

vad jag måste. – IP 12 

Den frälste, ateisten och agnostikern påverkas på olika sätt genom konfirmation-

en, det måste inte ge en positiv inställning till belåning, vilket vi sett. I materi-

alet finns informanter som känner sig utelämnade av CSN, och som genom stu-

dielåntagandet tappar tillit till det byråkratiskt trygga system som knyter den 

frälste till tron.  

Asså om jag hade fått mer information om det, om man tänker att jag ska ge kritik 

till CSN så kunde jag ha önskat att de skulle gett mig mer information hur avbe-

talning funkar och sådär innan jag ens får möjligheten att skriva på papper, så att 

liksom man vet, så att man har koll på vad som komma skall liksom. – IP 12 

Det vi ser i materialet, när det berättar om studielånets funktion som invignings-

rit i lånesamhället, är den övergripande trend där informanterna beskriver studi-

elånet positivt. Studielånet beskrivs som en upplevelse som överskridit förvänt-

ningarna, och ändrat synen på lån i övrigt genom de möjligheter studielånet er-

bjuder, och såklart genom de fördelaktiga lånevillkor det innefattar. 

4.5.4 Utbytet 

För att ge analysen ännu en dimension applicerar vi ännu en gång George 

Homans utbytesteori på materialet. 

Inledningsvis ska vi, på det vi kallar transformeringen, tillämpa Homans värde-

sats, ju värdefullare resultatet av en handling är för en person, desto troligare är 

det att handlingen utförs av denne. 

Genom att se våra informanters utbildning som ett enda stort utbyte, represente-

rar det vi kallar transformeringen, alltså de delar av informanternas berättelser 

som beskriver deras mål med utbildningen, det Homans kallar värde. Värdet kan 

enligt Homans anta positiv eller negativ karaktär. Det är det positiva värdet som 

motiverar individens handling
61

. Sett som ett utbyte blir alltså studentens mål 

med utbildningen den belöning som motiverar studerandet. Denna handling be-

skrivs i materialet ofta som bemödande. Studerandet ses som kostsamt ekono-

                                         
61 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 25, 1974. 
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miskt och tidsmässigt och ibland psykiskt påfrestande, men genom hoppet om 

att få avnjuta den önskade belöningen, blir detta mödan värt för informanterna. 

Om jag då både har lagt tiden på och lära mig allt som är här och lagt pengarna på 

att få en utbildning, och sen inte har nytta av det, det skulle kännas surt, det skulle 

inte alls va kul. – IP 7 

Enligt Homans teori kan man, genom kunskap om en individs önskade värde, 

förstå den logik som ligger bakom individens handlande. Genom denna aspekt 

förstår vi informanternas gjorda val vad gäller utbildning och belåning genom 

det värde de ser i de önskade resultaten. Vad belöningen ifråga består av är inte 

av betydelse, det relevanta är att den uppfattas vara åtråvärd av individen ifråga. 

Enligt Homans kan en belöning anta många olika former. Vissa av våra infor-

manter anger pengar som en viktig del av den önskade belöningen med utbild-

ningen, vissa förväntningar från föräldrar. Pengar och social bekräftelse ingår i 

vad Homans kallar generaliserade värden
62

 (författarnas översättning), värden 

som generellt anses åtråvärda och därmed kan åtnjutas på ett brett plan. Genera-

liserade värden kan även ses som verktyg för att närma sig vidare mål; med 

hjälp av status eller pengar kan individen utföra vidare handlingar under goda 

förutsättningar att lyckas väl.  

Värden kan anta såväl egoistiska som altruistiska former
63

. Somliga informanter 

berättar att de utbildar sig för att öka den egna potentialen att kunna hjälpa 

andra, vilket med fördel kan ses genom det Homans kallar för altruistiskt värde. 

Oberoende av att målet med  utbildningen går ut på att hjälpa andra, ser vi målet 

som belönande för individen ifråga då denne finner ett värde i att göra så. 

Det bör även kort nämnas att informanternas önskade belöningar skiljer sig åt ur 

ännu en aspekt. De mål för utbildningen som ingår i avsnitten om typerna, alltså 

målen som handlar om ”egen vinning” och ”förväntningar”, avser belöningar 

som kan uppnås som en direkt effekt av utbildningen. De övriga belöningarna, 

de som rör ”frihet”, ”pengar” och ”för andras skull”, är värdefulla av den anled-

ningen att de ger individen fördelar i senare handlingar, exempelvis att skaffa 

jobb eller pengar. Skillnaden mellan de mål som ger en mer direkt belöning, och 

de som är en del i en längre handlingskedja där det slutgiltiga målet är längre 

fram i tiden, märks ibland i materialet. Informanter med mål inom ramen för 

”egen vinning” tycks känna sig närmare belöningen och säkra på att kunna 

uppnå den. 

                                         
62 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 28, 1974. 
63 Ibid, s. 28. 
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Hur skulle det kännas med den studietiden som du har lagt ner, om du inte fick ett 

jobb liksom…? – Intervjuare  

… den är fortfarande jätte, jätteväl investerad. Jag har blivit otroligt mycket mer 

klokare och duktigare på det jag gör… Kunskap är aldrig bortslösad över huvud 

taget. – IP 9 

Studenten, vars mål inte uppnås som en direkt effekt av utbildningen, ser ofta 

utbytet som mer osäkert och uttrycker oro inför huruvida utbildningen kommer 

att löna sig eller inte. Detta tillför ännu en aspekt i materialet. De med pengar, 

högre lön, som huvudmål för utbildningen måste genomgå fler utbyten innan 

målet med högre lön kan uppnås. Med hjälp av Homans utbytesteori kan vi då 

förstå att de av våra informanter vars mål är en hög lön, eller något annat som 

inte direkt uppnås genom utbildningen, inte känner sig trygga i att deras nuva-

rande utbyte, utbildningen, kommer att löna sig. Det slutliga målet ligger längre 

bort, och huruvida det målet kommer att uppnås eller ej går ännu inte att förut-

säga. 

… jag skulle känna att det va asjobbigt [att inte kunna få ett för utbildningen rele-

vant jobb], just för att då blir det, det här att man har köpt nånting man inte an-

vänder, man har investerat i nånting som man inte har nytta av just då. Om jag då 

både har lagt tiden på och lära mig allt som är här och lagt pengarna på att få en 

utbildning, och sen inte har nytta av det, det skulle kännas surt, det skulle inte alls 

va kul. – IP 7 

Enligt George Homans perspektiv ser vi våra informanters mål med utbildning-

en som den önskade belöningen med utbytet. Informantens mål med utbildning-

en utgör den ena delen av utbytet. För att kunna kartlägga hela utbytet krävs att 

vi lokaliserar den andra delen, det som informanten byter ut mot den önskade 

belöningen. 

Här tar vi hjälp av Homans rationalitetssats. I valet mellan olika handlingar 

kommer en person att välja den handling som, enligt honom just då, uppskattas 

ha störst värde enligt värdet på en handling (V) multiplicerat med sannolikheten 

(P). 

Värdet av en handling bestäms av handlingens kostnad och förtjänst
64

. Kostnad 

utgörs av de positiva effekter som övriga alternativa handlingar erbjuder, men 

som den handlande individen går miste om vid avvisandet av dessa i förmån för 

det valda alternativet. Förtjänst står för den effekt som den handlande individen 

vill uppnå med handlingen och som denne uppfattar som positivt, minus kostna-

den. 

                                         
64 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 30, 1974. 
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I informanternas berättelser utgörs utbytets positiva effekter av de mål de har 

med utbildningen och studielånet är ett handlingssätt för att nå dit. Studielånet 

ger pengar som kan investeras i vidare utbyten där pengar ger utbildning, som 

informanten hoppas ska leda till det önskade målet och här ser värdet likadant ut 

för samtliga. Kostnaden, de positiva effekter som andra handlingssätt erbjuder, 

upplevs olika av våra informanter och är det som gör studielånet till ett bra eller 

dåligt handlingsalternativ. 

Med detta sagt betraktar vi den frälste, ateisten och agnostikern. Den frälste be-

sväras eller oroas inte av de kommande effekterna av lånet i form av ränta och 

återbetalning, effekter som kunde ha undvikits genom andra alternativa hand-

lingssätt och upplever därav inga kostnader på den punkten. 

Ateisten värdesätter friheten i att inte ha skulder, vilket andra alternativ erbjuder, 

därmed minskas förtjänsten av kostnaden. 

I avvägningen mellan olika alternativa finansieringssätt kommer agnostikern att 

finna studielånet potentiellt förtjänstfullt och samtidigt potentiellt kostnadsfullt, 

det beror på utgången. 

Den andra delen av rationalitetssatsen, den upplevda sannolikheten att nå målet, 

utgörs enligt Homans av individens tidigare erfarenheter i liknande situationer
65

. 

Då få av studiens informanter tidigare belånat sig, framkommer informanternas 

uppfattningar om belåning som givande eller ej genom erfarenheter hos andra, 

genom det vi kallar dopet och genom synen på övriga samhället. 

… eftersom det är så vanligt och eftersom alla andra kan hantera sina studielån 

skulle jag hantera. – IP 10 

… jag tycker inte att det är så kul att vara skuldsatt över huvud taget. Jag vill helst 

inte vara skyldig folk pengar eller vara skyldig nåt heller egentligen, och för mig 

är det ju kopplat till otrevligheter rent ekonomiskt – IP 8 

Enligt rationalitetssatsen är det alltså individens uppfattning av studielånets kon-

sekvenser och dennes upplevelser av andras och egna erfarenheter kring belå-

ning som handlingssätt, som påverkar huruvida individen tar ett lån eller ej. En-

ligt denna sats kan vi säga att den frälste, som inte upplever belåningens kost-

nad, inte behöver värdesätta sina mål med belåningen så pass mycket för att 

dessa ska överväga kostnaden. Ateisten lägger vikt vid belåningens kostnad i 

form av skuldsättning och måste därav uppleva målet som så pass värdefullt att 

det överväger kostnaderna. 

                                         
65 Homans, Social behavior its elementary forms, s. 45, 1974. 
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En aspekt som vi ännu inte nämnt är mängden pengar som läggs in i utbildning-

en. För agnostikern som tvivlar på huruvida utbytet kommer att löna sig eller 

inte, skulle en minimering av ekonomiska utgifter kunna minska den eventuella 

förlusten och öka förtjänsten av utbytet. Berättelser om att leva snålt för att mi-

nimera kostnaden av utbytet finns inte i vårt material. 

Ett genomgående tema i det insamlade materialet är normen. Homans norm-

begrepp
66

 innebär att normen är så pass kraftfull att den i sig kan legitimera ett 

beteende. Det normativa i en handling kan utgöra värdet av handlingen. Genom 

Homans normbegrepp kan vi bättre förstå den som legitimerar sitt studielånta-

gande genom att ”alla andra ju gör det”, kanske rentav den som låter CSN defi-

niera ett rimligt, normalt, leverne. Genom det normativa i att ta studielån eller att 

leva på den nivå studielånet tillåter utförs inget kontroversiellt beteende, utan det 

skyddas bakom normen. Som vi tidigare nämnt är även alla internaliserade bete-

endemönster enligt Homans lönsamma, annars ersätts de av alternativa beteen-

den. På så vis förstår vi normen som legitimering av en handling som fullt lo-

gisk, även om individen ifråga är omedveten om det. 

Vidare tar vi hjälp av Homans framgångssats
67

 och stimulussats
68

; 

Framgångssatsen: Ju oftare en handling belönas, desto troligare är det att denna 

handling utförs. 

Stimulussatsen: Om stimuli i det förflutna har belönats, så kommer liknande 

stimuli i nutiden att få en person att handla för att uppnå liknande belöningar 

som de som redan tillgodogjorts. 

Genom framgångssatsen och stimulussatsen betraktar vi informanternas hand-

lingar som erfarenhetsskapande. Informantens val vad gäller studielånet kommer 

att ge resultat som av denne uppfattas som negativa eller positiva, vilket enligt 

stimulussatsen kommer att påverka informantens kommande val i liknande situ-

ationer. Individens val är enligt Homans erfarenhetsbaserade. Genom de hand-

lingar som individen tidigare utfört skaffar sig denne kunskap på vilken nya be-

slut fattas, och dessa beslut kan ske såväl medvetet som omedvetet. Genom 

framgångssatsen och stimulussatsen kan vi förstå det informanterna berättar om 

hur deras inställning till belåning har förändrats sedan de tog studielånet. Om 

informanten upplever att de önskade resultaten uppnås eller kommer att göra så 

blir denne nöjd med sitt val att ta lån och tvärtom för den som inte upplever sig 
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67 Ibid, s. 15. 
68 Ibid, s. 22. 



42 

 

vara närmare målen. Genom att skapa sig positiva eller negativa erfarenheter 

kommer informanten, medveten om det eller inte, att ändra sin tro på belåning. , 

Studielånet har relativt förmånliga villkor och våra informanters berättelser 

kring det är generellt positiva. Genom Homans princip om erfarenhetsbaserat 

handlande  ser vi studielånet som en erfarenhet med goda förutsättningar att leda 

informanten till vidare belåning.  

4.6 Fas 3: Livet efter detta 
Flertalet av våra informanter lever under studietiden på likartade villkor och till-

varon fortskrider på ungefär samma sätt. Denna tillvaro skiljer sig från de kom-

mande livsbetingelserna. Våra informanters tankar kring framtiden, den stun-

dande tillvaron av förvärvsarbete och framför allt hur de kan komma att anta, 

eller inte anta, skepnaden av lånemedborgaren, är alltså det som kommer att stå i 

fokus i detta avsnitt.  

4.6.1 Ovissheten och hoppet 

I våra informanters berättelser kan vi se hur tankar kring livet efter studietiden 

återfinns. Det finns i berättelserna en ovisshet kring hur tiden efter studierna 

kommer att se ut och vilka prövningar som kommer. En utmaning för de flesta 

är att skaffa sig ett relevant jobb. Trots att det kan vara svårt, beror det på vilken 

uppfattning en person har kring vad som är en investering. Som vi tidigare har 

sett, styr denna uppfattning vad som är ett gott resultat av utbildningen. 

… även om jobb känns svårt inom humaniora så känns det värt det. – IP 12 

Att hoppas på att något kommer att lösa sig hänger ihop med vilka förutsätt-

ningar som finns för en viss inställning. Trots att det är ovisst hur framtiden 

kommer att se ut, är det överlag i positiva ordalag som framtiden beskrivs av 

våra informanter. Att studielånet ska gå att betala tillbaka råder det inga större 

tvivel om. Pressen som kan uppstå av att ha ett lån kan dock vara påtaglig, trots 

att det egentligen finns en inställning att ”det kommer att lösa sig”. 

… sen så när du väl är utbildad så när du får möjlighet att betala tillbaks dom här, 

då kommer du antagligen tjäna bättre än vad du gjorde innan du började på uni-

versitetet… – IP 6 

… jag har inte tagit itu med det [lånet]. Men jag vet bara det att nån gång, borta 

där i framtiden, så kommer jag att behöva betala av det. Så det känns väl som att 

sitta ner och titta på hur lång tid det kan ta, det vore väl liksom lösningen på den 

här pressen. – IP 12 

4.6.2 Lånemedborgaren 

När konfirmationen är ”fullbordad” kommer informanten ut på andra sidan med 

en viss inställning till låntagande. Den inställning som formats under olika faser 



43 

 

i livet påverkas av den tidiga socialisationen och därefter av överväganden kring 

studielånet. I denna undersökning ingår dock inga tidigare studenter, utan ana-

lysen utgår från tankarna om framtiden och hur informanterna tror att de kom-

mer att agera. 

I materialet har vi sett en ovilja hos ateisten att ta ett lån, även när det gäller 

andra lån än studielånet. I och med att ett lån har tagits, studielånet, kan dörrar 

till andra lån öppnas, eller stängas. Inställningen att inte vilja ta resurser från det 

framtida jaget, till förmån för nutida jaget, kan sätta upp begränsningar för hur 

stora, eller många, lån som tas i framtiden. Samtidigt kvarstår faktum att ett lån, 

studielånet, fortfarande har tagits och att detta kan bana väg för vidare belåning. 

… men jag tror liksom inte att jag kommer ta ett [annat] lån. Jag vill hellre leva på 

det jag har än det jag kommer att ha. – IP 12 

Tveksamheten inför ett framtida låntagande är dock påtaglig i vissa fall, samti-

digt som mentaliteten att spara till de större investeringar som behövs, inte är 

speciellt utpräglad. En ”sparmedborgare” kan dock formas med denna inställ-

ning. I dagsläget kan det dock vara svårt att spara ihop till ett hus, eller till en 

utbildning för den delen. Låntagandet är det enda som kvarstår. 

… de flesta verkar liksom, kanske inte positivt men de ser det som en självklar del 

att man tar lån om man kanske ska köpa hus och sådär. Min syn är då lite mer ne-

gativ. – IP 12  

Normen att låna till större investeringar påverkar även dem som generellt sett är 

negativa, eller skeptiska, till låntagande, såsom agnostikern. Att vara ”lite mer 

negativ” visar att en påverkan existerar, lånesamhället gör sig här påmint och 

inställningen till låntagande kan lättas upp. Samtidigt som inställningen till lån-

tagande kan lättas upp har ateisten en inställning att lånet är något som borde 

betalas av, helst så fort som möjligt. Ska ett lån tas, gäller det att det sedan beta-

las tillbaka så fort som möjligt. Detta förutsätter dock att denna möjlighet kom-

mer att finnas.  

… jag vill ju betala av snabbare också, i snabbare takt än de flesta andra, så att jag 

blir av med det här… – IP 12  

Som tidigare nämnts finns det en inställning att ett låntagande löser sig, någon 

gång i framtiden. Den frälstes inställning lyser här igenom. Låntagandet ses som 

något positivt, något som ger möjligheter, de betungande aspekterna tas inte 

med i beräkningen i samma utsträckning. Inställningen att pengar inte är av 

främsta betydelse i livet går att betrakta som något sunt. Men då ett lån är av 

ekonomisk karaktär krävs det pengar för att betala av detta. I lånehänseende är 

alltså pengar allt, utan pengar kommer situationen inte att lösa sig. En ”loj” in-
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ställning till det ekonomiska kan alltså leda till fortsatt låntagande, speciellt för 

den frälste. 

… det vart ganska självklart och resa tills pengarna var slut och sen köra lån på 

det. Sen löser det sig, för liksom, som du säger, pengar är inte allt… – IP 4  

4.6.3 Utbytet 

Även i detta avsnitt anlägger vi Homans utbytesteori som ett perspektiv på fe-

nomenet. Som vi har sett ovan vill vissa betala av studielånet i snabbare takt än 

vad som förväntas av dem från myndigheten CSN:s sida. Att betala av ett lån 

snabbt medför dock en alternativkostnad, i form av de andra sätten du skulle 

kunna hanterat dina pengar på. Enligt Homans alternativkostnadsdefinition fort-

sätter en person med den handling som belönas. Provas en annan handling och 

denna belönas mer, tenderar personen att fortsätta med denna handling istället. 

Att betala av studielånet snabbare belönas med ett större handlingsutrymme i 

framtiden, då lånet krymper snabbare. Informanten gör dock större uppoffringar, 

betalar mer, för att uppfylla detta mål och andra prioriteringar kan få stå tillbaka. 

Detta kan göra det osäkert om det är tillräckligt värdefullt för individen att be-

tala av lånet snabbare. Här beror det visserligen på vilken personlighetstyp per-

sonen tillhör. Ateisten skulle antagligen vilja bli av med lånet så snabbt som 

möjligt och denna handling skulle vara av stort värde för denne. 

Som vi har sett kan ett vidare låntagande uppmuntras genom studielåntagandet. 

Med framgångssatsen kan vi här konstatera att om ett beteende, som att ta ett 

studielån, för med sig belöningar kommer detta beteende att upprepas. Upprep-

ningen kan bestå i ett vidare låntagande senare i livet. En acceptans skapas, be-

roende på personlighetstyp. Resultatet av handlingen att ta lån, alltså att få 

pengar, blir mer värdefull, något som enligt värdesatsen skulle leda till ett fort-

satt låntagande. Det går även att argumentera mot att studielånet skulle bli en 

inkörsport till vidare låntagande. Enligt rationalitetssatsen följer, att låntagarens 

värdering av de lånade pengarna, multiplicerat med sannolikheten att få lånet, 

styr låntagarens beteende. Om lånade pengar inte värderas särskilt högt, som i 

ateistens fall, men att ett lån är lätt att få, borde låntagandet inte vara självklart. 
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4.7 Tankekarta och sammanfattande slutsatser 
Nedanstående ”tankekarta” beskriver resultat och analys på ett överskådligt sätt. 

Tabellen beskriver inställning till studielån som funktion av övertygelse. 

Aspekt Fas Karaktäristik 

Frälst Dop (Socialisation) Blir positiv till lån, moraliskt 

oantastligt 

 Konfirmation (bekräftelse) Belåning en självklarhet för 

studier, investering 

 Livet efter detta (efter 

studierna) 

Lånemedborgare 

Ateist Dop (Socialisation) Blir avvisande till lån, 

moraliskt förkastligt 

 Konfirmation (bekräftelse) Minsta möjliga lån för 

studier, osäker investering 

 Livet efter detta (efter 

studierna) 

Sparmedborgare 

Agnostiker Dop (Socialisation) Blir tveksam till lån, 

moraliskt ointressant 

 Konfirmation (bekräftelse) Lån kan bli nödvändigt för 

studier, ev. investering 

 Livet efter detta (efter 

studierna) 

Livsstilsberoende 

 

I denna del ligger fokus på att sammanfatta resultatet och dra slutsatser kring 

detta. Olika slutsatser kan dras om de befintliga aspekterna som är de mest cen-

trala för det studerade området. Till att börja med visar materialet tydligt att våra 

informanter själva kopplar sina uppfattningar kring belåning till uppväxten och 

föräldrarnas påverkan. Resultatet visar att den påverkan föräldrar och ekono-

miska förhållanden har haft på informanterna under uppväxten, utgör en central 

faktor med inverkan på individens syn på att ta lån och att ha skulder. Materialet 

visar att uppväxtens påverkan på informanterna inte behöver vara finit. I studien 

möts vi av informanter som gjort tvärt emot vad föräldrarnas värderingar säger 

om belåning, men gemensamt för informanterna är att deras berättelser om sy-

nen på belåning återspeglar uppväxten.  

Vidare visar resultatet att informanternas uppfattningar av belåning tydligt 

präglas av tre aspekter, de vi har valt att kalla för den frälste, ateisten och agnos-

tikern. Det ska sägas att ingen av informanterna passar in helt och hållet i någon 

av beskrivningarna av den frälste och ateisten, men att aspekterna hos den frälste 

och hos ateisten finns i samtliga informanters berättelser. I samtliga berättelser 

framhålls lånets stora möjligheter och dess inskränkande av låntagarens frihet. 

Även en villrådighet speglas.  
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Bland informanterna ses studielånet som ett undantag bland lån överlag, främst 

med hänvisningar till dess förmånliga villkor. Men även motivet att det är så 

pass vanligt att ta studielån tycks förmildra informanternas syn på det, jämfört 

med den annars allmänrådande skepsisen gentemot låntagande.  

En intressant aspekt som vår studie visar är att uppfattningen av vad som gör 

”investeringen” värdefull, den beskrivning av studielånet som ständigt åter-

kommer i informanternas berättelser, är väldigt olika från fall till fall. Somliga 

motiverar låntagandet med instrumentella anledningar, såsom den pengagenere-

ring ett kommande jobb kan ge, medan andra främst söker bildning.  

Materialet ger en rad olika aspekter på hur synen på studielån och belåning for-

mas. Genom den process vi kallar konfirmation kan läsaren se hur informanterna 

resonerar kring att deras upplevelser av studielånet påverkar dem, såväl positivt 

som negativt, och att deras tankar om eventuellt kommande låntagande ofta för-

ändras. Under rubriken ”Livet efter detta” summerar vi de delar av informanter-

nas berättelser som handlar om framtiden vad gäller återbetalning av skulder och 

synen på vidare låntagande. I denna del lyser det igenom att informantens upp-

levelse av studielånet påverkar synen på framtida belåning.  

För att slutligen återkoppla till studiens övergripande syfte, att belysa hur indivi-

duella attityder till studielån och belåning konstrueras och förändras, bör det 

först och främst konstateras att vår studie visar att individens förhållande till be-

låning kan vara ett komplext förhållande med otaliga komponenter som inver-

kar. Studiens resultat och analys beskriver de i materialet tydligaste mönstren 

hos informanterna, som grundar deras syn på belåning. På så vis ges en ökad 

förståelse för det komplexa förhållande som ligger bakom. Med hjälp av George 

Homans utbytesteori har vi även kunnat tillskriva informanternas syn på belå-

ning en logik, genom vilken vi kan förstå varje individs unika förhållningssätt.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
5.1.1 Ontologi och epistemologi 

Med analysen gjord ställer vi oss frågan: vad är det vi har analyserat? De olika 

verklighetsbilder som beskrivs i materialet utgörs av subjektivitet i form av 

känslor och individuella tolkningar. Är dessa vad som tillskrivs verkligheten, 

och i så fall, är de tillräckliga för att behandla vetenskapligt? Dessa frågor har vi 

under studiens gång ständigt ställt till oss själva. Det fenomen studien behandlar 

är delar av informanternas verklighet såsom de upplever, tolkar och beskriver 

den och kan alltså inte ses som allmängiltiga förhållanden som gäller för alla 

som kommer i kontakt med de studerade fenomenen. Det skulle kunna hävdas 

att den verklighet vi studerat inte existerar eftersom den inte går att ta på, se, 

mäta eller konkret jämföra, men detta är något vi utgått från sedan början av 

studien. Vi vill hävda att den verklighet vi studerat, individers upplevelser av 

den mer konkreta verkligheten, här i form av studielån och belåning, är reell och 

i hög grad relevant ur en vetenskaplig aspekt. Informanternas upplevelser av de 

studerade fenomenen ser vi som en förlängning av den mer objektiva verklig-

heten, där studielånet och belåningens effekter på individer är det verkligt intres-

santa. 

Kan vi då hävda att det är kunskap som genererats ur vår studie? Även denna 

fråga har väckt funderingar hos oss under studien. Här menar vi att de slutsatser 

som vi drar är faktiska, sedda som resultat av en större kontext. Slutsatserna, re-

sultatet och analysen i studien är produkter av vår förförståelse för fältet, vår 

förmåga uppfatta, kategorisera och tolka materialet och den teori vi sett materi-

alet genom. Sett som ett resultat av de processer som påverkat vår studie är dess 

produkt, kunskap i form av analys och slutsatser, relevant. 

5.1.2 Forsknings- och datainsamlingsstrategi 

Vår intervjuguide var under datainsamlingsprocessen ett verktyg under ständig 

utveckling. Efter varje intervju diskuterade vi de områden som behandlats och 

ändrade guiden till nästa intervjutillfälle. Varje intervju behandlade vi som unik 

och informantens berättelser var det som främst guidade intervjun. Detta skulle 

vara helt fel i en studie med stöd i den kvantitativa metoden, att ändra förutsätt-

ningarna för varje enskilt datainsamlingstillfälle. Men vår ambition har inte varit 

att kunna jämföra informanter på olika variabler och skapa generaliserbara fakta. 

Genom att anpassa oss och vårt datainsamlingsinstrument till fältet har vi kunnat 

få ut det som är centralt för varje enskild informant. Vi har kunnat ta in aspekter 
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och berättelser som vi inte på förhand visste existerade och utesluta områden 

som vi misstagit för intressanta, till förmån för områden som under intervjun 

visat sig vara intressanta. 

Vidare kan det diskuteras huruvida vårt förhållningssätt till intervjuerna fått 

konsekvenser för materialet, eller inte. När vi utformade studiens materialinsam-

lingsinstrument diskuterade vi hur konstellationen under intervjuerna kunde på-

verka informanten. Med två intervjuare kan det tänkas att informanten känner 

sig mer pressad eller blottad, än om det skulle vara en intervju på tu man hand. 

Detta övervägde vi och kom fram till att vi som oerfarna intervjuare behövde 

vara två för att förenkla den konversationsliknande intervjuformen vi tillämpade. 

Konversationen flöt på enklare, och interaktionen med informanterna upplevdes 

av oss som naturlig, då vi som två intervjuare kunde hjälpas åt att hålla den fly-

tande. Vad intervjuer med en intervjuare och en informant hade medfört är 

oklart, men klart är att vi tillsammans som två intervjuare kompenserade för vår 

oerfarenhet.   

Det kan tyckas inkonsekvent att vi valde att använda oss av två olika intervju-

former, intervjuer med enskilda informanter och en gruppintervju. I gruppinter-

vjun deltog andra informanter än i de enskilda intervjuerna. Här frågade vi oss 

vad skillnaden får för inverkan på materialet. Som informant att befinna sig själv 

i en intervju där allt som sägs är konfidentiellt jämfört med att befinna sig i en 

grupp, förvisso med samma konfidentialitet, men där flera andra hör vad som 

sägs, kan ha påverkat svaren och berättelserna. Ämnet för intervjun, ekonomi, 

kan dessutom anses vara känsligt. Hur ska forskaren förhålla sig till att det som 

informanten säger kan vara anpassat till gruppen och inte vara informantens 

egentliga åsikt? 

Vi övervägde de ovan nämnda, potentiellt problematiska, aspekterna av gruppin-

tervjun. Informanterna i gruppintervjun var sedan tidigare bekanta, och detta an-

såg vi minskar risken för att det som sades under intervjun konstruerades i stun-

den. Mycket av det som diskuterades är sådant som märks genom vardagligt 

umgänge med individen ifråga. Vi diskuterade också att, i enlighet med vår teo-

retiska utgångspunkt i interpretativismen, olika förhållanden under vilka materi-

alet samlas in inte är ett problem, så länge det tolkas och sätts i förhållande till 

den kontext materialet uppstod i. 

Att den ene av oss sedan tidigare kände informanterna i gruppintervjun kan an-

ses innebära en inskränkning av den neutralitet som kvalitativ forskning föreslår. 

För oss innebar det även fördelar. Interaktionen gick smidigt, vilket effektivise-
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rade intervjun, och vi kunde ställa frågor som kan uppfattas som känsliga vid ett 

första möte med informanter. Vi tog även fasta på att inte låta den rådande för-

förståelsen påverka vår analys genom redan gjorda tolkningar. 

Bekantskapen mellan informanterna i gruppintervjun, och mellan informanterna 

och en av oss, skapade goda grunder för den öppna diskussion vi ville skapa. 

Genom de diskussioner som fördes fick vi ut många berättelser på kort tid. Be-

rättelserna utvecklades dessutom ofta på ett annat sätt än genom monologen i 

intervjuerna med enskilda informanter. 

Med detta inte sagt att intervjuerna med enskilda informanter var mindre gi-

vande än gruppintervjun. Förutom att här inte fanns något eventuellt grupptryck 

som påverkade informantens utsagor tillät de enskilda intervjuerna oss att för-

djupa oss i enskilda berättelser. Gruppintervjun gav oss möjligheten att utveckla 

några enstaka frågeområden och att få en bred variation av svar. De enskilda in-

tervjuerna gav oss möjligheten till en djupare förståelse av informantens per-

spektiv och det var denna kombination som vi sökte. 

5.1.3 Urval 

När vi inte fick tag på tillräckligt många informanter till de enskilda intervjuerna 

erbjöd vi en biobiljett till dem som lät sig intervjuas. Det bör funderas över vad 

det får för konsekvenser för materialet att informanterna medverkar för egen 

materiell vinning, jämfört med om de medverkat för studiens eller kunskapens 

skull. Att vi erbjöd dem en biobiljett utesluter givetvis inte att de gjorde det 

främst för studiens skull, men möjligheten finns att biobiljetten påverkade urva-

let. Studien handlar om ekonomi, och det är inte omöjligt att biobiljetten lockade 

en viss grupp studenter. Det bör även vägas in att hela studien bygger på berät-

telser från en liten del av den stora grupp studenter, eller låntagare, eller varför 

inte medborgare i lånesamhället, som utgör helheten i vårt område. Vårt urval 

kommer ändå inte att spegla en helhet, oavsett biobiljett som avlöning. 

Vidare bör nämnas den skillnad som finns mellan gruppintervjuns informanter 

och de enskilda intervjuernas informanter. Gruppintervjuns informanter gick 

med på att medverka tidigt under studien, innan vi fått tag på övriga informan-

ter. De gick med på att medverka utan att få något i gengäld. Gruppintervjuns 

informanter valdes inte ut på samma sätt som de övriga informanterna, men vi 

ansåg att variationen i gruppen var tillräckligt god. 

Vi har inte gjort skillnad på variabler hos informanterna såsom ålder, genus eller 

klasstillhörighet. Dessa variabler kan säkerligen ha en inverkan på de frågor stu-
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dien tar upp. Det för oss relevanta med informanternas berättelser är att de har 

åsikter och upplevelser som existerar inom fältet. Variationen i studien bidrar till 

en förståelse av fler perspektiv, vårt syfte var inte att den skulle kartlägga alla 

olika tänkbara delar av fältet. 

5.1.4 Val av teori 

Teori påverkar studiens resultat och analys. En annan teori hade sannolikt bidra-

git till en annan aspekt av den verklighet vi studerat. Tidigt i studien inspirerades 

vi av rationalitet och handlingslogik och ett tag konkurrerade Max Webers teori 

om rationalitet
69

 med George Homans utbytesteori. Webers teori hade erbjudit 

oss ett verktyg på vissa sätt liknande Homans teori. Med Webers idealtyper för 

socialt handlande
70

 hade vi kunnat lokalisera och sortera logiken som driver in-

dividen. En viktig skillnad mellan Webers och Homans teorier, som vi ansåg 

avgörande, är den att Weber delar in handlande i olika kategorier, medan 

Homans utbytesteori fokuserar på att lokalisera de faktorer som leder fram till 

handlandet. På så vis gav Homans utbytesteori ett användbart verktyg för oss att 

förstå hur informanternas logik fungerar, utan att behöva kategorisera handlan-

det i redan bestämda fack. Homans teori gav oss de komponenter som behövs 

för att förstå våra informanters logik, samtidigt som den tillät oss att behandla 

varje informants logik som unik. Vi anser att med de metodologiska och ontolo-

giska inställningar vi grundar studien på, erbjuder Homans teori oss en fruktbar 

aspekt att se vårt material genom. Detta med stor vikt vid individens sätt att fatta 

beslut enligt dennes verklighetsuppfattning. Andra teorier skulle ha genererat 

analyser med annan vinkling. Vi kan inte avgöra hur dessa hade stått sig jämfört 

med den analys vi gjort med hjälp av Homans. Vad vi däremot kan påstå är att 

vår analys på många vis är fruktbar och att den bidrar till ökad förståelse av om-

rådet.  

5.1.5 Trovärdighet 

En viktig del i vår ansats att förmedla studiens trovärdighet för läsaren är ana-

lysens utformning. Vår förhoppning är att den tydlighet vi försökt uppnå under 

formuleringen av analysen, där vi konstant försökt visa hela tolkningsförloppet 

från det som sägs i intervjuerna till den tolkning vi gör, stärker trovärdigheten i 

våra slutsatser. Genom att ständigt anknyta citat från intervjuerna till de resone-

mang vi för i analysen, hoppas vi att läsaren kan följa den logik som styrt vår 

analys, där vi har låtit materialet tala. 

                                         
69 Andersen och Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori, s. 82, 2007. 
70 Ibid, s. 74. 
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Metoden, genom vilken vi tog fram materialet till analysen, är även den redovi-

sad av oss i förhoppningen att läsaren tydligt ska kunna följa processen från bör-

jan till slutsats och ta ställning till trovärdigheten i vårt arbete. 

Reliabiliteten och validiteten i vår studie har till viss del redan diskuterats, men 

det går att gå in på dessa begrepp ytterligare. En del i reliabilitetsbegreppet för 

kvalitativa studier är hur datainsamlingen utvecklats. Intervjuerna blev efterhand 

mer lika ett samtal, trots att vi höll oss till intervjuguiden. Följdfrågorna blev fler 

och mer utvecklade. Kvalitén på oss som intervjuare utvecklades alltså i takt 

med att fler intervjuer utfördes. Detta kom även att påverka resultatet genom att 

de sista intervjuerna vi gjorde gav oss fylligare information. Tillförlitligheten 

påverkas antagligen genom detta. Vi kan till exempel inte vara säkra på att vi 

fick heltäckande svar, informanterna satt troligen inne med mer information än 

vi fick fram i främst de första intervjuerna. Gällande tillförlitligheten är det 

också av stor vikt att informanternas verklighetsuppfattning går att sätta ord. 

Upplevelser och tankar återspeglas möjligen inte alltid i vad som förmedlas i tal. 

Här får vi, trots allt, se språket som det bästa sättet att förmedla upplevelser, 

men att det aldrig helt kan täcka in verklighetsuppfattningen.      

Gällande validiteten kan vi konstatera att mycket av det material som vi samlat 

in varit irrelevant för vår problemställning och kunnat sovras bort. De citat vi 

bygger analysen på ingår dock i helhetsberättelser, informanternas berättelser. 

Vi betraktar till exempel inte frågorna i intervjuguiden som separata delar, utan 

de ingår i helheten. Med detta synsätt är inget material onödigt, trots att inte allt 

tagits med i resultatet. Intervjuguidens frågor ”mäter” alltså inte enbart attityder 

till belåning, utan ger även en bredare, och nödvändig, bild av informanterna 

som personer. Utan detta förhållningssätt skulle vi aldrig kunna dra nytta av vårt 

inifrånperspektiv på ett relevant sätt. Med detta sagt anser vi att intervjuguiden, 

och inte att förglömma de följdfrågor vi ställt och som diskuterats tidigare, kun-

nat förse oss med information om problemområdet.   

Som en fortsättning på trovärdighetsdiskussionen följer att det är en förutsätt-

ning för vår studies trovärdighet, att den tolkning vi lägger fram ses som en av 

många olika aspekter av materialet. Vi menar inte att den analys vi gör är den 

enda riktiga, men att det är en existerande aspekt av materialet. 

Vidare avser vi att i uppsatsens diskussionskapitel öka läsarens förståelse för hur 

vi har valt det sätt på vilket vi tar fram materialet samt i vilken kontext vi gör 

analysen. Genom att förstå att vår valda metod är en av många möjliga, förstås 

även att den analys och de slutsatser vi drar är några av många fler möjliga. Det 
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vi säger är inte den enda riktiga bilden av det studerade området men vi menar 

att det är en del av den verklighet vi studerat. 

Vi är medvetna om att metoden vi har tillämpat inskränker idealet för kvalitativ 

forskning genom att på förhand välja en teori genom vilken materialet tolkas och 

att på förhand peka ut områden för studien. Idealet för kvalitativ forskning är 

dock just ett ideal. Enbart i den bästa av världar är detta möjligt att nå upp till, 

men det är ändå viktigt att ta hänsyn till det som idealet innebär. I vår studie in-

nebär det att vi, som har bearbetat materialet, tar hänsyn till att den tolkning vi 

introduceras för genom Homans utbytesteori, är en av många möjliga tolkningar. 

Likaså bör läsaren ta hänsyn till detta. 

Vidare har vi lagt vikt vid att granska oss själva och rannsaka vårt sätt att se på 

materialet. Med jämna mellanrum har vi backat ett steg och betraktat våra reso-

nemang och tolkningar och försökt att undvika att låta dessa präglas av förutfat-

tade meningar. 

5.2 Resultatdiskussion 
För att besvara frågan varför resultatet blev som det blev, måste vi ta hänsyn till 

de typer och faser vi använt oss av. Dessa utgår från materialet. De har formats 

efter vad vi har sett, samtidigt som det finns ett inslag av godtycklighet i hela 

studien. Det finns en risk att vi har tolkat in för mycket under våra typer och fa-

ser, att vår liknelse med religionen har fått styra för mycket. Vi kan dock hävda 

att detta är ett problem med allt material som ska kategoriseras. En kategorise-

ring leder oundvikligen till att resultatet utformas på ett visst sätt. Det är trots 

allt vi som tolkar materialet och gör det till resultat. Våra liknelser och våra pa-

ralleller har med detta sagt fått vara ett övergripande tema, som vi har försökt att 

inte göra för dominerande.  

Resultaten har inte bara tolkats genom vår liknelse med religiösa fenomen, utan 

även teorin har givetvis spelat en stor roll. Vi har dock försökt att inte låta teorin 

obehindrat prägla vår syn på materialet, därav delade vi in analysen i en del utan 

Homans perspektiv och en del med det. Delen utan Homans perspektiv är fortfa-

rande inspirerad av teorin, genom att materialet ses inom ramarna för ett utbyte, 

men här har vi tagit fasta på att låta materialet tala. De rubriker och kategorier 

genom vilka vi har sorterat materialet återspeglar mönster i det som intervjuerna 

gett oss, inte Homans teori. Den tidigare forskning vi har gått igenom har vi han-

terat som en bakgrund, eller en grund att stå på. Vår syn på resultatet har varit att 

detta ska komma med ett delvis nytt perspektiv, alltså har vi inte bundit oss för 

mycket till tidigare forskning i det vi sedan skrivit i resultat- och analysdelen. 
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En diskussion som uppstod under arbetets gång var huruvida en teori är tolk-

ningsvänlig eller inte. Å ena sidan går det att hävda att en teori är något som inte 

ska gå att göra en egen tolkning av. Teorin sätter upp gränser för vad som bör 

eller kan sägas med den, detta oberoende av användaren av teorin. Å andra sidan 

tolkar vi allting vi uppfattar, även teorier. När vi som tolkare använder en teori 

ser vi på denna genom olika ”glasögon”, beroende på vår egen uppfattning om 

hur den ska användas. Hur en teori verkligen bör användas vet endast teoriskap-

aren själv. Att läsa skrifter i efterhand ger ett utrymme för att skapa sig egna 

uppfattningar om textens innehåll. Med detta sagt kan det sätt på vilket vi hante-

rat Homans utbytesteori eventuellt kännas ”främmande” för personer som har en 

något annorlunda syn på samma teori. Vi har dock varit medvetna om detta och 

tagit det i beaktning, vilket förhoppningsvis kan öka uppsatsens trovärdighet.   

Uppsatsens slutsatser återspeglar det som återfunnits i resultatet och i analysen. 

När slutsatserna utformats har vi försökt att inte dra dem för långt. Genom att 

inte göra detta försöker vi att öka vår trovärdighet, något som måste sägas vara 

viktigt i en uppsats med vetenskapligt förhållningssätt. Då vi gjort detta finns det 

dock en sannolikhet att innebörden av slutsatserna är begränsad. Vi kan ställa 

oss frågan: Vad har vi egentligen fått fram för ny kunskap? Svaret vi dock kan 

hålla oss till är att vi, trots begränsningar i generaliserandet, ändå sett att det 

finns tydliga tendenser som pekar åt att vi har skapat en, delvis, ny förståelse. 

Detta går inte minst att se då en genomläsning av tidigare forskning görs. Paral-

lellerna vi gör bidrar inte minst till detta alternativa perspektiv. Liknelserna är, 

vad vi sett, nya, något som i sig är unikt för uppsatsen. Det är dessa som bidrar 

med de alternativa synsätten. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det 

finns en risk att slutsatserna kan vara begränsade, främst då de inte går att gene-

ralisera, eftersom antalet informanter varit relativt begränsat. 

5.2.1 Vidare analysresonemang 

Som vi har sett i resultatet och i analysen finns det flera olika inställningar till 

låntagande. Våra tre typer är, som bekant, personlighetsytterligheter som åter-

finns i olika grad i alla våra informanter. Kring detta och kring våra kategorise-

ringar, uppdelningen i olika faser, finns det dock mycket att diskutera. Till att 

börja med kan vi fråga oss vilken funktion studielånet har och vilka konsekven-

ser studielånet egentligen får för informanterna. Vissa av dem har en väldigt po-

sitiv inställning till låntagande, en inställning som säkerligen kan spädas på, el-

ler omformas, i och med att studielånet är så pass förmånligt idag. En avslapp-

nad inställning till låntagande och ekonomi, vilket vi har sett att vissa har, samt 

ett kortsiktigt beteende, skulle kunna få konsekvenser på sikt.  Men då den rå-
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dande mentaliteten att låntagande är något godtagbart, så länge det är en investe-

ring, sträcker sig utanför universitetsvärlden, är det troligen sannolikt att menta-

liteten kommer att bestå. Vad som också har visat sig är inställningarna till vad 

som är en investering. Detta kan tyckas konstigt då definitionen är att en investe-

ring är något som har en garanterad, oftast ekonomisk, avkastning i framtiden. 

Men språket, liksom tillvaron, omformas. Används ett begrepp i en ny, eller an-

nan, diskurs kan det få en ny innebörd. Om det upprepas tillräckligt frekvent, 

kommer det att upplyftas till en ny sanning. Begreppet får en ny innebörd, eller 

flera nya innebörder. Eftersom informanterna verkar ha olika uppfattningar om 

vad som egentligen är en investering, går definitionen att modifiera vartefter 

förutsättningarna ändras. Därmed kan det bli enkelt att för dem själva och för 

andra att motivera sitt handlande, värdet i handlingen anpassas efter förutsätt-

ningarna. Blir inte resultatet som det är tänkt, det blir inte en investering såsom 

det var tänkt från början, går alltså definitionen att förändra. Det ska dock po-

ängteras att en investering i utbildning leder till andra mål än ett jobb.  

Bland informanterna är några positiva till låntagandet medan några är negativa. 

Det vi frågar oss i detta fall är hur pass rationellt det egentligen är att avböja det 

mest förmånliga lånet. Förvisso finns det flera nackdelar med låntagande. Det 

mest uppenbara är att lånet ska betalas tillbaka med ränta och att framtida hand-

lingsutrymme inskränks, då pengar går åt till låneåterbetalning. Samtidigt ger 

studielånet en möjlighet för alla att studera, något som annars endast skulle vara 

de förmögna förunnat. Studielånet har också latenta funktioner. Lånet har inte 

minst en del i upprätthållandet av lånesamhället. Universitetsstudenter fostras till 

att bli ”lånemedborgare”, eftersom majoriteten av studenterna har lån. Lånet blir 

något som måste hanteras och en ekonomisk medvetenhet verkar ha växt fram 

hos flera av informanterna. Samtidigt ser vissa lånet som ”lätta pengar”, en in-

ställning som kan leda till en alltför lättsam hållning gentemot låntagande gene-

rellt. Oavsett hållning bör en god lånemedborgare aldrig överbelåna sig. Vi har 

sett att det finns en medvetenhet om vad till exempel extra studielån innebär och 

att de flesta ställer sig väldigt tvekande inför detta. Det går även att påpeka att 

studietiden, med den ekonomi som står till förfogande, blir en ”lättvariant” av 

vuxenlivet, rent ekonomiskt. Kanske är det bra att lära sig leva på en mindre 

summa pengar, att lära sig anpassning. Anpassningen blir dessutom lättare då 

omgivningen, andra studenter, lever på samma villkor.  

En annan intressant aspekt som dykt upp under våra intervjuer är hur normen att 

resa präglar även dem som har det relativt ”dåligt” ställt, alltså studenterna. 

Normen att resa, helst innan studierna, kan vara något som urholkar de presum-
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tiva studenternas sparande, ett sparande som skulle kunna gå till att hålla nere 

lånekostnaderna under studietiden. Av dem som tar ett studielån är det endast ett 

fåtal, i vårt material, som reflekterar över lånets natur mer ingående. Studielånet 

går dock att jämföra med blancolån, alltså lån utan säkerhet. Såsom systemet ser 

ut idag finns det en avbetalningsplan och en möjlighet att betala av lånet i lång-

sammare takt i vissa fall. Men återbetalningen av lånet bygger fortfarande på att 

ett jobb ska finnas i framtiden. Om låntagaren inte hittar ett relevant jobb, vilket 

vi har sett kan vara svårt, blir det därmed svårt att betala tillbaka. Säkerheten i 

lånet kan alltså ifrågasättas. Att få ett relevant arbete är dock inte den högsta 

prioriteten hos alla informanterna. Detta rimmar illa med att lånet, främst, är till 

för att låntagarna ska få möjligheten att få ett relevant arbete.  

5.2.2 Förslag till vidare forskning 

Studiens intresseområde går att angripa från otaliga håll inom sociologins ramar. 

Förslag på fortsatt forskning skulle, med hänsyn till Homans teori, vara att stu-

dera en grupp som inte fick plats i vår studie, nämligen de som vill studera men 

inte gör det av ekonomiska skäl. De personer som inte uppfattar utbildningens 

mål som tillräckligt värdefulla för att överväga den mödosamma väg som 

kanske leder dit. Individer som valt att inte studera har sannolikt en rad nya, be-

lysande infallsvinklar på fenomenet studielån.  

Vi anser även att det skulle vara intressant att utföra en studie på individer kring 

belåning, likt den vi utfört, men i en annan del av livet. Kanske skulle det vara 

mest intressant att intervjua individer som studerat, då tiden efter studierna är en 

tid som enbart täcks in i vår studie genom våra informanters spekulationer och 

förväntningar. Intressant skulle här vara att höra hur individer som studerat upp-

lever studielåntagandet, eller avböjandet av detsamma, i efterhand och hur det 

enligt dem påverkat dem ur ett belåningsperspektiv. 

Ett annat intressant angreppssätt på studiens område skulle vara att göra en 

kvantitativ studie. Här skulle vår kvalitativa studie kunna ligga till grund för en 

enkätundersökning där fler informanter skulle kunna bidra till en ökad insikt. 

Genom en kvantitativ studie skulle vår studie kunna jämföras med en större kon-

text, och vi skulle exempelvis få en uppfattning om i vilken utsträckning vår 

studies förståelse för studielån och belåning räcker för förståelsen av en större 

del av gruppen universitetsstudenter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informations- och kontaktmail 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Liu som för närvarande håller på att skriva vår C-uppsats i sociologi. 

Det vi är på jakt efter till vår uppsats är personer från olika program eller kurser som är villiga 

att ställa upp på en intervju. Om du känner för att delta så svara gärna på detta mail så fort 

som möjligt. Intervjuerna kommer att handla om synen på studielån och studentekonomi och 

kommer att ta ungefär en timme. Givetvis kommer all information att behandlas enligt rele-

vanta etiska riktlinjer och du kommer att vara anonym i rapporten.  

Du bestämmer själv när det passar att bli intervjuad (denna eller kommande vecka), och var 

någonstans du vill bli intervjuad. Det vi kommer att bidra med är en gratis biobiljett, fika och 

en möjlighet att prata om studentekonomi. :) 

 

Tack på förhand 

Per Mallin & Jakob Hedvall 

2014-11-19þ 
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Bilaga 2: Samtyckes- och informationsblad 
Information till samtycke 

Vi, Per Mallin och Jakob Hedvall, ska som kandidatsuppsats i sociologi vid Linköpings uni-

versitet genomföra en studie med syftet att öka förståelsen för studenters syn på att leva på 

studielån. Vi kommer att genomföra en intervju med dig som tar ungefär en timme, under 

vilken vi kommer att göra en ljudinspelning. Intervjun kommer att behandla din ekonomiska 

situation, dina studier och mål inför framtiden.  

De uppgifter du berättar om kommer att användas som material till vår studie. Vi garanterar 

att materialet enbart kommer att användas till vår studie, och att vi kommer radera det inspe-

lade materialet när studien är avklarad. Det transkriberade materialet kommer att sparas en tid 

på ett tryggt och säkert sätt. Vi kommer att referera till dina berättelser genom citat, men dina 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vi kommer alltså inte att ange ditt rik-

tiga namn i rapporten.  

Vi kommer att analysera dina berättelser med hjälp av vedertagna, relevanta sociologiska be-

grepp. Du kommer att få ta del av dessa och ge din åsikt innan rapporten färdigställs. 

Du har rätt att säga upp din medverkan i studien när du vill under studiens gång.  

 

Om du har frågor kan du kontakta oss på: 

0730500401 (Jakob Hedvall) 

0705797251 (Per Mallin) 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 

Linköping             /            /2014 

 

______________________________________ 

Namnunderskrift 

 

 

_______________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

 Varför läser du?  

o Vilka överväganden gjorde du innan du valde att börja studera?  

o Vad skulle du gjort om du inte studerade? 

o Vad hade det krävt av dig? 

o Vad gjorde att du valde detta istället? 

o Vad styrde huvudsakligen ditt val att studera det du gör? 

o Vilka är de önskade resultaten nu? 

o Vilka var de önskade resultaten när du började studera?  

o Vad har du för plan för framtiden och varför föredrar du det framför det du 

gjorde innan? 

o Beskriv din upplevelse av huruvida du får ut det du vill av att studera, eller 

inte. 

o Om inte: Ångrar du ditt utbildningsval? 

o Vad vill du få ut av dina studier för att du ska känna att det var värt det du in-

vesterat i utbildningen? 

 

 Berätta om din ekonomiska situation 

o Inkomstkälla och motiv  

o Räcker pengarna till? 

o Blir det pengar över? 

o Vad händer med dessa? 

o Vad händer om pengarna inte räcker till? 

o Är du nöjd med din ekonomiska situation som student? 

o Vad gör dig nöjd/missnöjd med situationen? 

 

 

 Hur tänker du kring användandet av din inkomst?  

o Upplever du någon skillnad mellan hur det känns att använda pengar på nöd-

vändigheter jämfört med nöjen?  

o Upplever du att du avviker från hur du skulle vilja använda dina pengar? 

o Beskriv den upplevelsen. 

o Tycker du att du ibland använder pengar på sådant som känns väldigt onödigt? 

(Hur känns det att lägga pengar på sådant som inte för dig närmare dina upp-

satta mål?) 

o Om du inte får ett relevant jobb efter examen, hur kommer det att påverka din 

syn på det faktum att du har belånat dig, just för att få ett relevant jobb? 

o Hur upplever du din omgivnings förväntningar och attityder kring hur man 

”bör” handskas med sina pengar? 

o Hur tror du att du påverkas av dessa personer, eller av din omgivning i allmän-

het? 

o Eventuell fråga: Vilka är dessa personer? 
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 Hur resonerar du kring att ha skulder?  

o Vet du hur mycket studieskulder du har? 

o Påverkar skuldnivån dig på något sätt? 

o Vad innebär det för dig att ha/att ta lån? 

o Avstår du från något pga. att du har studieskulder? 

o Beskriv känslan av att ha studieskulder? 

o Vad tror du orsakar den känslan? 

o Hur ser du på lån överlag?  

o Hur såg du på studielån innan du började studera? 

o Hur återspeglas det faktum att det är lånade pengar du lever på i ditt sätt att 

hantera pengarna? 

o Om du skulle få 10000 kronor av en släkting, skulle du hantera dessa pengar 

annorlunda jämfört med lånade pengar? 

o Hur upplever du din omgivnings förväntningar och attityder till studielån? 
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Bilaga 4: Gruppintervju, intervjuguide 
 Varför ska man läsa över huvudtaget? 

 Vad får ni ut av att studera? 

 Är inte ”okvalificerade” jobb lika bra som de man får om man utbildar sig? 

 Är det värt att belåna sig för utbildning? 

 Hur ser ni på lån överlag? 

 Har ni tänkt på att ni lever över era tillgångar i och med detta? 

 Märks det i hur ni hanterar pengarna, att de är lånade? 

 Vilka känslor dyker upp hos er när man pratar om studieskulder? 

 Hur ska man hantera sina pengar? 

 Räcker pengarna? 

 Sparar ni? 

 Varför sparar ni inte mer? 

 Hur skulle ni känna om ni inte fick ett relevant jobb efter examen? 

 Var det värt att utbilda sig i sådana fall?  

 Hur viktigt känns kunskap i sig? bortsett från att man har det till ett arbete. 

 

 

 


