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Abstract 

Short-term loan lenders have been criticized for their fees and aggressive marketing but in spite of 

negative attention in media we have a significant number of short-term loan lenders in Sweden. This 

study examines communicative strategies of short-term lenders online, focusing on verbal language 

and pictures. The method is a combination of discoursetheory and semiotic theory. The empirical 

material consists of selected parts from five corporate websites. Words as “quickly and simple” 

permeates the entire material. It can almost be regarded as a corporate trademark and business concept. 

The concept of "quick and simple" includes a radical approach to credit assessment and credit history 

which is also used to position themselves against traditional banks. Customers are portrayed as 

unlucky figures with urgent bills and a salary that is not enough. It is emphasized that the loan is small 

and therefore should not be linked with security, credit review by the UC or non-payment records. 

Loan application is a rapid process in three steps which are completed within minutes. The customer is 

offered to assume certain identities which includes positions of disadvantage and innocence.  

A common denominator is responsibility, which the customer is disclaimed from. Possible conflicts 

occurs when identities collide with each other, such as when the customer is encouraged to think twice 

but as soon as possible hit the button of the colorful loan offer on the website's front page. Companies 

strives to maintain a certain "story" about themselves, the customers and the loans. Some signs are 

connected and some excluded to create clarity in the discourse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Innehållsförteckning 

 
 

1. Inledning  _______________________________________________   4 

 1.1 Syfte och frågeställningar _______________________________    5 

 

2. Tidigare forskning och teori _________________________________   5 

 2.1 Tidigare forskning _____________________________________   5 

 2.2 Internet- den digitala mediekanalen  _______________________   7 

 2.3 Teoretisk bakgrund ____________________________________   8 

 2.4 Diskursteori  _________________________________________ 10 

 2.5 Semiotik  ____________________________________________ 11 

 

3. Material och metod ________________________________________ 13 

 3.1 Urvalsprocessen _______________________________________ 14 

 3.2 Metodbeskrivning  _____________________________________ 15 

 3.3 Metoddiskussion  ______________________________________ 17 

 

4. Analys och resultat ________________________________________ 18 

 4.1 Nodalpunkter _________________________________________ 18 

 4.2 Moment och betydelser _________________________________ 18 

  4.2.1 Snabblåneföretaget  ________________________________ 18 

  4.2.2 Kunden  _________________________________________ 22 

  4.2.3 Lånet  ___________________________________________ 27 

 4.3 Subjektspositioner och identitet ___________________________ 30 

 4.4 Konflikt  _____________________________________________ 31 

 

5. Slutdiskussion ____________________________________________ 33 

6. Källförteckning ___________________________________________ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Inledning 

En del kan minnas vinjetten “Smsa, låna!” i radioreklam för mobillån där komikern Robert Gustafsson 

medverkade i reklam med olika teman som t.ex. “tandläkaren” i vilken en kund försöker minska 

kostnaden genom att skippa bedövningen vilket inte lyckas så bra
1
. SMS-lån dök upp i Sverige år 2006 

och är en kreditform där låntagaren snabbt kan låna ett mindre belopp med kort återbetalningstid
2
. 

Begreppet snabblån används idag synonymt med SMS-lån eftersom låneprocessen inte nödvändigtvis 

sker med mobiltelefonens SMS-funktion utan på en webbplats
3
. Lånen är populära, men en betydande 

andel låntagare har svårt att betala tillbaka och antalet anmälningar hos Kronofogden ökar
4
.  

 

En enkätundersökning utförd av Kronofogden visar att kategorier som “elektronik, kläder och andra 

prylar” och “betalning av räkningar”, men även “nöjen och resor” är vad SMS-lån till stor del används 

till
5
. En del lån tas för att betala tillbaka tidigare lån, vilket gör det extra svårt att bli skuldfri

6
. Oavsett 

vilken typ av utgifter det gäller verkar olika former av konsumtion ha en särskild betydelse i 

sammanhanget. Zygmunt Bauman beskriver konsumtionssamhället som en väv av mellanmänskliga 

relationer där potentiella konsumenter och de potentiella föremålen för deras konsumtion är de 

viktigaste byggstenarna
7
. Konsumenterna köper varor som ger löfte om att tillfredställa deras begär, 

och priset de är villiga att betala beror på hur trovärdigt detta löfte uppfattas.  

Konsumtion förutsätter tillång till pengar, och där kommer snabblåneföretag in i bilden. 

Konsumentverket har kritiserat snabblåneföretag för deras avgifter och aggressiva marknadsföring
8
 

men trots negativ uppmärksamhet finns idag ett betydande antal bolag som bedriver 

snabblåneverksamhet i Sverige
9
. Dagens marknadsföring på Internet handlar inte enbart om reklam i 

traditionell mening utan om att kunna delta i ett “kommersiellt berättande”, vilket är en ständig 

process genom vilken företaget upprätthåller bilden av produkten och varumärket
10

. I den här studien 

undersöks fem snabblåneföretags berättande - hur de presenterar sig själva, kunden och produkten på 

webben. 

Det har tidigare gjorts studier inom området för medier och ekonomi (se t.ex. Bo Mårtensson
11

 och 

Dino Viscovi
12

) men desto mindre angående snabblåneföretag, vilket den här studien är ett bidrag till.   

                                                
1
 https://www.youtube.com/watch?v=Um80QrSA7oQ 

2
 Kronofogden, Rapport 2007:2, s. 4. 

3
 https://sv.wikipedia.org/wiki/SMS-l%C3%A5n 

4
 http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a163e/1423493128606/ 

  snabblan_rapport_helar_150209.pdf 
5
 Kronofogden, Rapport 2007:2, s. 4. 

6
 Kronofogden, Rapport 2007:2, s. 25. 

7
 Zygmunt Bauman. Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos AB. 2008, 18. 

8
 Resume.se, hämtad 2015-11-21. 

9
 http://www.fi.se/Register/Foretagsregistret/Foretagsregistret-Foretag-per-kategori/ 

  ?typ=%27KKRI++%27,%27UTLKKF%27 
10

 Leon Michael Caesarius och Jukka Hohenthal. I Marknadsföring - så mycket mer än reklam, Cecilia Pahlberg 

och Anna Bengtson (red.), Lund: Studentlitteratur, 2013, 24-27. 
11

 Mårtensson, Bo. Den televiserade ekonomin nyheter om statsbudgeten 19801995.  

Edsbruk: Akademitryck AB, 2003. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera kommunikativa strategier på snabblåneföretags webbplatser.  

Studien sätter fokus på följande frågeställningar: 

● Hur framställs lånet och långivaren? 

● Hur framställs kunden? 

● Vilka betydelser skapas därigenom? 

● Vilka identiteter erbjuds? 

● Hur konkurrerar olika betydelser? 

 

 

2. Tidigare forskning och teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt för metod och analys är diskursteorin enligt den tolkning som 

presenteras i boken “Diskursanalys som teori och metod” av Winther Jørgensen och Phillips
13

, samt 

semiotisk teori. Det här avsnittet börjar dock med exempel på tidigare forskning och hur den här 

studien förhåller sig till den, och en kortare beskrivning av Internet med hänsyn till vad som kan anses 

vara relevant för studien. 

 

2.1 Tidigare forskning  

Vid en sökning på Internet efter tidigare uppsatser, avhandlingar och vetenskapliga artiklar som 

behandlar ämnet diskursanalys av snabblåneföretags webbplatser, verkar det inte finnas några sådana. 

Däremot finns närbesläktade studier att nämna som har olika beröringspunkter med den här studien. 

 

I studien “A content analysis of online promotion strategies among different types of websites” 

undersöks vilka marknadsföringsstrategier som används på webbplatser inom sex olika branscher 

varav banker utgjorde en av dessa
14

. Studien gjordes med bakgrund av det faktum att dagens 

omfattande Internetanvändning och E-handel gör webben till en självklar plats för marknadsföring.  

I studien används innehållsanalys för att analysera observationer från 60 webbplatser. Resultatet 

visade att lågpriserbjudanden, gratisprodukter, tävlingar och lotterier var de vanligaste strategierna för 

att locka kunder överlag. Detta överensstämmer med att många konsumenter söker efter rabatter eller 

lågprisprodukter på nätet och deltar i reklamrelaterade kampanjer/aktiviteter. Lågpriserbjudanden 

användes ofta inom musik- och bokbranschen medan banker satsade mer på tävlingar och olika slags 

belöning till kunder. För bankerna var det alltså inte enbart ren försäljning som prioriterades, utan 

även att främja konsumenternas engagemang och varumärkeskännedom samt skapa en positiv 

                                                                                                                                                  
12

 Dino Viscovi. Marknaden som mönster och monster : ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 

1978-1998. Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation, 2006. 
13

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000. 
14

 Cheng, F.F., Wu, C.S. och Huang, Y.T. “A content analysis of online promotion strategies among different 

types of websites”. Int. J. Electronic Customer Relationship Management. Vol. 7 nr. 3/4 (2013): 208–218. 
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inställning till varumärket. I studien diskuteras hur kontextuella faktorer bidrar till utvecklingen av 

webbaserad marknadsföring. Det finns inga begränsningar i tid och rum på Internet vilket gör att du 

t.ex. kan delta i en tävling oavsett tid och plats. 

 

Den här studien delar ovanstående uppfattning om Internets potential som marknad. Vi googlar, 

shoppar och gör bankärenden på webben. Att banker finns på webben är inte överraskande, de finns 

där vi finns. De använder precis som andra företag vissa strategier för att locka kunder. Den ovan 

nämnda studien visar hur dessa blir synliga genom analys av företagens webbplatser. Förutom 

marknadsföringsstrategier finns andra aspekter att undersöka när det gäller banker och deras 

kommunikation med kunder på webben, som t.ex. förtroendeskapande strategier. 

 

I studien “Strategies for Building and Communicating Trust in Electronic Banking: A Field 

Experiment” undersöktes effektiviteten av potentiella förtroendeskapande strategier för banker på 

webben, och deras inverkan på kundernas uppfattning av bankerna
15

. Författarna menar att tekniken 

springer ifrån oss ibland. Vi shoppar och gör bankärenden på webben med signaler som rör sig i 

ljusets hastighet, men snabbheten och den ansiktslösa kommunikationen ger inte samma tid och 

möjlighet att bygga upp ett förtroende mellan kunder och företag som i den fysiska världen. Det här 

berör inte minst banker på webben vilket har krävt en del förtroendeskapande ansträngningar.  

Vissa aspekter anses extra viktiga att lyfta fram för att skapa förtroende och i studien undersöks både 

strukturella aspekter (säkerhet, sekretess, lagar och regler, tredjeparts-verifikation och garantier) och 

situationsbundna aspekter (kunders nöjdhet, webbdesign och varumärkeskännedom). 

 

Studien gick ut på att 64 deltagare besökte fyra banker på webben samtidigt som de svarade på ett 

frågeformulär. Materialet behandlades med en kvantitativ metod. Resultatet visade att webbdesign 

tillsammans med redogörelse om säkerhet, sekretess och garantier spelade stor roll för hur trovärdig 

banken upplevdes. Två av bankerna uppträdde med annat namn på webben än i den fysiska världen, 

och en av dessa fick ändå höga poäng trots en låg varumärkeskännedom hos deltagarna. 

Företroendeskapande strategier kan alltså vara viktigare för trovärdigheten än varumärket i sig.  

 

Snabblåneföretag kan anses tillhöra samma bransch som traditionella banker, och är i allra högsta grad 

verksamma på webben. Nya snabblåneföretag dyker upp som inte hunnit göra sina varumärken kända. 

Precis som banker behöver de sannolikt också anstränga sig för att skapa förtroende, och om de lyckas 

eller inte beror bland annat på hur deras förtroendeskapande strategier är utformade. 

 

I avhandlingen “Den televiserade ekonomin:  Nyheter om statsbudgeten 19801995” har  

Bo Mårtensson studerat hur det rapporterats kring förändringar i ekonomi och politik i svenska TV-

                                                
15

 Yousafzai, Shumaila Y.,Pallister, John. G., Foxall, Gordon R. Strategies for building and communicating trust 

in electronic banking: A field experiment. Psychology and Marketing. Vol. 22 nr. 2 (2005): 181-201. 
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nyheter
16

. Studien utgår från de omstruktureringar som skett i välfärdsekonomierna i form av 

avregleringar, privatiseringar, finansiella kriser och internationalisering av marknader och kapital.  

Till detta hör en “ekonomisering” av samhällsfunktioner, att sociala och kulturella fenomen förs till 

marknader och definieras i ekonomiska termer
17

. Hur medierna talar om detta påverkar medborgerlig 

kunskap och identitet, och demokratiska positioner. I studien ses ekonomijournalistiken som en 

diskurs och TV-innehållet är “texten”, vilken analyseras ur ett allmänt semiotiskt angreppssätt
18

. En av 

slutsatserna är att tal och bilder kombinerats på ett visst sätt i TV-nyheterna för att skapa vissa 

betydelser av ekonomi, politik och marknad
19

.  

 

Ovanstående studier har inspirerat till studien om snabblåneföretag och deras kommunikation på 

webben. I stil med Mårtenssons studie kommer den här studien att ha ett mera “textnära” fokus än 

studierna om bankerna. Ordet kommunikation syftar i det här fallet på det som idag kallas för 

“content” (innehåll) inom mediebranschen vilket är ett samlingsbegrepp för alla traditionella 

kommunikationsformer
20

. Med text menas tal, skrift, bilder eller en blandning av dessa. Föreliggande 

studie genomförs inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap som är en mångvetenskaplig 

disciplin med influenser från samhälls- och beteendevetenskapliga och humanistiska ämnen
21

.  

Den placerar sig i det diskursanalytiska forskningsfältet, inom grenen för kritisk forskning dvs. 

forskning som försöker avslöja maktrelationer och visa möjlighet till social förändring
22

.  

 

2.2 Internet - den digitala mediekanalen 

Som bakgrund till den här studien bör det även nämnas något om den mediekanal som 

snabblåneföretagen använder och som är aktuell för den här studien. Redan på 1960-talet började man 

använda satelliter och datorer i kommunikationssyfte
23

. Tillsammans med digitaliseringsprocessen 

visade sig datorer ha en enorm potential som kommunikationsredskap med vilka all slags information 

av alla tänkbara format gick att sända, och i en blandning dessutom. Internet, en sammanslagning av 

datorer över hela världen, slog igenom på 1990-talet i form av World Wide Web
24

. Dess potential som 

kommunikationskanal är knappast svår att förstå. Kostnaden är minimal jämfört med andra 

kommunikationsformer, snabbheten oslagbar och den är tillgänglig dygnet runt
25

. Sett till antal procent 

av befolkningen, är utbredningen av Internet störst i Nordamerika och Europa
26

 och i Sverige har 93% 

                                                
16
  o    tensson. Den televiserade ekonomin  nyheter om statsbudgeten 19801995. Edsbruk: Akademitryck AB, 2003. 

17
  o    tensson. Den televiserade ekonomin  nyheter om statsbudgeten 1980-1995, 1314. 

18
 Ibid, 23, 3637. 

19
 Ibid, 26061. 

20
 Pelle Snickars. Digitalism: när allting är Internet. Stockholm: Volante, 2014, 150. 

21
 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2010, 13. 

22
 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 8. 

23
 Dennis McQuail. McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage, 2010, 39-40. 

24
 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle. Borgå: Bookwell AB, 2011, 340-41. 

25
 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle, 332. 

26
 http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ 
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av befolkningen (12 år och äldre) tillgång till Internet, varav 80% använder internet dagligen
27

.  

I samma åldersgrupp är det en majoritet som har tillgång till både dator, surfplatta och smartmobil. 

 

Internet har idag ett så varierat innehåll och användningsområde att det blivit svårdefinierat, men 

mångsidighet och interaktivitet är två framträdande egenskaper för detta medium
28

. Här blandas 

användandet av “traditionella” medier som t.ex. tidningar, musik, film, radio och TV med nyare och 

mera Internetspecifika aktiviteter som t.ex. användandet av sökmotorer och sociala nätverk. En del 

menar att Internet borde kallas för en digital plattform
29

, eller ett multimedium
30

.  

 

Internet var från början avsett för yrkesmässig kommunikation och dataöverföring men blev ett 

reklambärande medium och används flitigt i kommersiella syften idag
31

. Webben har öppnat nya 

marknader och nya vägar för marknadsföring och idag har de allra flesta företag en egen webbplats
32

. 

Mindre företag når ut till större marknader än tidigare, och många nystartade företag har hela sin 

försäljning på webben. I den här studien betraktas snabblåneföretag som exempel på sådana mindre 

och nyetablerade företag vars marknadsföring och försäljning i huvudsak sker på webben.  

 

Boktiteln “Marknadsföring - så mycket mer än reklam” sätter fingret på den förändring som Internet 

inneburit på området. Nya förutsättningar gäller i form av hårdare konkurrens, nya aktörer som snabbt 

kan kopiera ett fungerande koncept, och snabb spridning av åsikter via exempelvis sociala medier
33

. 

Det pågår hela tiden ett “berättande” om produkten/tjänsten, och berättelsen utvecklas, ändras, 

förfinas, förvanskas och domineras av olika aktörers delhistorier. Som företag handlar det inte bara om 

att nå ut till så många kunder som möjligt utan att vara i beredskap och upprätthålla bilden och värdet 

av produkten/tjänsten. I den här studien är det alltså inte reklam i traditionell bemärkelse, utan hur 

kommunikation på webbplatser används i kampen om “berättelsen”, som är det centrala. 

 

2.3 Teoretisk bakgrund 

På en grundläggande nivå tillhör den här studien den vetenskapsteoretiska inriktningen hermeneutik.  

I den är man ute efter kunskap om hur människor tolkar/uppfattar världen och hur mening knyts till 

olika företeelser
34

. Denna kunskap, eller förståelse som det ofta kallas inom hermeneutiken, uppnås 

genom att forskaren tolkar människors beteende, både verbalt och i andra uttrycksformer.  

 

 

                                                
27

 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf, 1-7. 
28

 Dennis McQuail. McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage, 2010, 39-40. 
29

 Ulf Dahlqvist & Magnus Linde. Reklam och PR som ger effekt. Malmö: Liber, 2012, 159-60. 
30

 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle. Borgå: Bookwell AB, 2011: 340-41.  
31

 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle, 345. 
32

 Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson. Marknadsföring för småföretag. Mölnlycke: Elanders, 2015, 68-70. 
33

 Leon Michael Caesarius och Jukka Hohenthal. I Marknadsföring - så mycket mer än reklam, Cecilia Pahlberg 

och Anna Bengtson (red.), Lund: Studentlitteratur, 2013, 24-27. 
34

 Jan Hartman. Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, 2004, 106-107. 
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Strukturalism och poststruktrualism 

I den här studien tillämpas en form av diskursanalys i kombination med semiotik, och att ha kunskap 

om teoriernas bakgrund har underlättat förståelsen och genomförandet av studien. Diskursanalysen har 

sina rötter i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori
35

 och semiotiken likaså
36

 och en kortare 

genomgång av dessa teorier ser ut enligt följande.  

 

Lingvisten Ferdinand Saussure är upphovsman till strukturalismen, där studerandet av olika tecken 

och dess betydelse är centralt
37

. Saussure delar in språk i “signifier and signified” - “tecken och 

innehåll”. Att se ordet “katt” och sedan mentalt tänka på det fyrbenta djuret är ett exempel på detta, 

men sambandet anses godtyckligt och endast begripligt p.g.a. kulturella överenskommelser. Betydelser 

skapas även genom skillnader mellan tecken. Mamma betyder något i relation till pappa, grönt ljus 

betyder något annat än rött ljus i trafiken osv. Betydelser beroende även på kombinationer, som t.ex. 

“terrorister attackerade en militärbas” i jämförelse med “frihetskämpar attackerade en militärbas”. 

Mening skapas genom underliggande strukturer vilka studeras inom strukturalismen. 

  

Poststrukturalismen ifrågasätter strukturalismen och tecknens underliggande strukturer
38

. Teckens 

betydelse anses inte alls lika stabila här. Så kallade “signifiers” leder snarare till fler signifiers än ett 

“signified”. Roland Barthes talar om text som “ett multidimensionellt rum” där allt blandas och 

sammanslås. Själva tecknets natur diskuteras och Jaques Derrida myntade begreppet “différance” som 

handlar om hur tecken betyder olika saker samtidigt beroende på kontexten. Ett lexikon visar tydligt 

på detta. Inte heller kontexten kan fastslå betydelsen enligt Derrida, som hänvisar till intertextualitet, 

och att betydelser “ekar” i våra huvuden över kontextgränserna. Ett ord på inköpslistan kanske 

påminner oss om en känd melodi ur en helt annan kontext osv. I en diskurs kan dock 

betydelseprocessen göra en paus och tecknet centreras vid en viss betydelse. 

 

Laclau och Mouffe följer kritiken av strukturalismen men att ha den i tankarna kan göra det lättare att 

förstå diskursteorins ärende
39

. Betydelsebildning som social process går ut på att vi försöker fixera 

betydelser som om det fanns en saussuresk struktur, vilket vi aldrig lyckas med eftersom betydelser 

förändras. Detta är en ingång till analys - att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas. Hur det exempelvis talas om snabblåneföretag och snabblån för att slå fast 

vissa betydelser är inget undantag, vilket undersöks närmare i den här studien.  

 

 

 

 

                                                
35

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 12-13. 
36

 John Storey, Cultural theory och popular culture: an introduction. 6:e uppl. Harlow: Pearson, 2012, 113-128. 
37

 John Storey, Cultural theory och popular culture: an introduction, 113-116. 
38

 Ibid, 128-129. 
39

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 32. 
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Diskurs 

Ordet diskurs används flitigt sedan 1990-talet, inte sällan otydligt definierat men rymmer oftast en idé 

om att språket är strukturerat i olika mönster som används i sociala domäner
40

. Man talar t.ex. om en 

“medicinsk” eller “politisk” diskurs. Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen, eller utsnitt av den. Börjesson och Palmblad talar om “stora” eller “små” diskurser, dvs. en 

kategorisering av diskurser utifrån storlek, ramar och avgränsningar
41

. I den här studien skulle 

“snabblånediskursen” kunna betraktas som en del av en större “ekonomisk” diskurs.  

 

Diskursanalys innefattar flera olika angreppssätt som enkelt uttryckt undersöker diskurser och deras 

språkliga mönster. Diskursanalysen vilar på en s.k. socialkonstruktionistisk grund vilken är gemensam 

för en rad nyare teorier om kultur och samhälle
42

. Winther Jørgensen och Philips utgår ifrån Vivien 

Burr som sammanfattar socialkonstruktionismen enligt följande, med fokus på vad som är relevant vid 

diskursanalys. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär en kritisk inställning till självklar 

kunskap. Hur vi ser världen bör inte betraktas som en objektiv sanning utan endast en produkt av vårt 

sätt att kategorisera den. Människor bör uppfattas som historiskt och kulturellt präglade varelser och 

som på ett kontingent (föränderligt och inte förutsägbart) sätt uppfattar och representerar världen, 

vilket kan förändras med tiden. En diskursiv handling anses vidare konstruera och bidra till bevarandet 

att vissa sociala mönster bestående av kunskap, identitet och sociala relationer, vilket kallas för ett 

antiessentialistiskt synsätt. De människor som konstruerar den sociala världen anses alltså inte ha 

någon inre “essens” av äkta, stabila, autentiska särdrag. Kunskap anses frambringas i sociala processer 

där man kämpar om vad som är sant eller falskt. I en bestämd världsbild blir vissa former av sociala 

handlingar naturliga medan andra blir otänkbara. Snabblåneföretagen deltar i kampen om vad som är 

sant eller inte och försöker genom sin kommunikation förmå kunder att handla på ett visst sätt. Detta  

kan även betraktas som en form av maktutövning vilket Michel Foucault har studerat. Foucault var 

den som teoretiskt och praktiskt satte igång diskursanalysen
43

. Han delar socialkonstruktionistiska 

idéer om kunskap, ser sanning som en diskursiv konstruktion och försöker kartlägga strukturer hos 

kunskapsregimer som bestämmer vad som är sant eller inte. Enligt Foucault är makt något som 

genomsyrar samhället, både något produktivt och begränsande vilket diskursteorin utvecklar vidare. 

  

2.4 Diskursteori 

Diskursteorin är synonym med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som menar att alla sociala 

fenomen är en diskursiv konstruktion, vilket innefattar alltifrån text och tal till infrastruktur, 

institutioner och ekonomi
44

. De sammanför både Marxism (tänkandet om det sociala), strukturalism 

och poststrukturalism med tyngdpunkt på det sistnämnda. I den ständiga kampen om teckens betydelse 

                                                
40

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 7. 
41

 Börjesson och Palmblad. Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber, 2007, 13. 
42

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 11-12. 
43

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod, 2000, 19-20. 
44

 Ibid, 25-31. 



11 

blir vissa betydelsefixeringar så konventionaliserade att de uppfattas som naturliga. Med hjälp av 

diskursteorin försöker denna uppsats kartlägga sådana processer utifrån följande centrala begrepp. 

 

Alla tecken samlade i en diskurs kallas moment och får sin betydelse genom distinktionen mellan 

dem
45

. Privilegierade tecken kring vilken diskursen etableras kallas nodalpunkter. I en politisk diskurs 

är t.ex. “demokrati” en nodalpunkt precis som “kroppen” inom läkarvetenskapen. Genom s.k. 

artikulation (sammankoppling) försöker varje diskurs ge tecken en entydig, fastlåst betydelse genom 

att sätta dem i en viss relation till varandra. Uteslutna tecken som befinner sig utanför diskursen tillhör 

det diskursiva fältet och kan när som helst utmana redan etablerade tecken. I den här studien skulle 

snabblån kunna vara en nodalpunkt, dvs. ett centralt tecken som genom artikulation med andra tecken 

får en viss innebörd. Att beskriva snabblån som “en påfyllning i kassan” ger exempelvis en helt annan 

betydelse än “tänk dig för innan du tar ett snabblån”. Begreppen nodalpunkter, moment och 

artikulation kommer att vara centrala för den här studien. 

 

I diskurser finns/erbjuds vissa subjektspositioner ett subjekt kan ha, vilka innehåller vissa 

förväntningar om hur man ska uppföra sig, vad man kan säga och inte
46

. Diskursteorin ser subjektets 

sökande efter en subjektsposition som en hela tiden pågående process i syfte att hitta sin identitet. 

Identiteten ses inte som något individuellt inre vilket annars är vanligt inom traditionell västlig 

individuppfattning, utan något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva processer. Efter att 

ha analyserat hur snabblåneföretaget, kunden och lånet framställs kommer dessa begrepp att användas 

i den senare delen av analysen för att undersöka hur individen förväntas vara osv.  

 

Kampen om betydelser är ett återkommande tema och en viktig del att ta med i en konkret analys
47

.  

En diskurs blir aldrig helt och hållet etablerad, utan kan när som helst hamna i konflikt med en annan 

diskurs som definierar verkligheten annorlunda, vilket även påverkar det sociala handlandet. 

Begreppet antagonism står för den konflikt som kan uppstå mellan identiteter som ställer motstridiga 

krav och mellan diskurser som stöter ihop med varandra. Dessa begrepp används för att analysera en 

tvetydig kommunikation, exempelvis när ett lån beskrivs fördelaktigt men också riskfyllt. 

 

2.5 Semiotik 

I den här studien används semiotik som ett komplement till diskursteori för att underlätta analys av 

bilder, samt bilder i kombination med verbalt språk. Detta utifrån en uppfattning om att en teoretisk 

ram med flera perspektiv i högre grad tar hänsyn till ett områdes komplexitet
48

. Perspektiven bör dock 

inte stå i strid med varandra och det kan behövas en del “översättningsarbete” för att de ska fungera 

tillsammans. Som tidigare nämndes har diskursteori och semiotik samma teoretiska ursprung, vilket 

                                                
45

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 33-36. 
46

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod, 48-49. 
47

 Ibid, 54. 
48

 Ibid, 141-142. 
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underlättar kombinationen. En gemensam nämnare är synen på tecken som ett betydelsebärande 

element, vilket förklaras enligt följande.  

 

Två pionjärer att nämna på området är F. Saussure och C.S. Pierce som gav tecknet en central roll för 

kommunikationsstudier. Inom semiotiken är kommunikation lika med skapande av betydelse genom 

tecken, koder och kulturella överenskommelser
49

. Tecken är konstruerade av människan och används 

för att förmedla betydelser på olika sätt. De organiseras i koder/system för att möta de krav som 

samhället eller kulturen ställer, men också utifrån vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga. 

I semiotiken har läsaren/mottagaren av budskapet en viktig roll, till skillnad från många andra 

kommunikationsmodeller med mera linjär syn på kommunikation. Textens betydelse beror på läsarens 

erfarenheter, attityder och känslor. Definitionen för “text” och “tecken” är vidsträckt och innefattar allt 

vi kan uppleva med våra sinnen. 

 

Med anledning av studiens undersökningsområde bör det nämnas att pengar är ett typiskt exempel på 

tecken som hör ihop med kulturella överenskommelser. I traditionell mening består pengar av bild och 

text på papper och metall, men kan idag lika gärna handla om siffror på en digital skärm etc.  

Oavsett uttrycksform skulle dessa föremål/tecken vara obegripliga om vi inte kommit överens om hur 

de ska produceras, användas och tolkas. 

  

Denotation och konnotation 

Saussures teorier om tecknet tar inte hänsyn till relationen mellan tecken och läsaren och dennes 

sociala och kulturella situation
50

. Roland Barthes var den som först  konstruerade en modell där dessa 

faktorer togs i beaktning, och i den ses skapandet av betydelser som en negocierande, samverkande 

process. Kärnan i Barthes teori är s.k. denotation och konnotation där den tidigare står för ett teckens 

uppenbara betydelse medan den senare står för det samspel som sker när tecknet möter läsarens 

uppfattningar och känslor och rådande värderingar inom kulturen. Konnotationen kan betraktas som 

godtycklig och specifik för en viss kultur, och eftersom den sker på en subjektiv nivå är vi ofta 

omedvetna om den. När man t.ex. tittar på en bild är det på den konnotativa nivån som frågan “vad 

betyder bilden egentligen?” kan besvaras
51

, vilket har särskild betydelse i den här studien. 

 

Förankring och avlösning 

Bilder är sammansatta av element som inte är lika klart avgränsade som det verbala språket och har 

därför också mer oklara, flytande och sammansatta betydelser
52

. Därför kombineras ofta bilder med 

verbalt språk, vilket är vanligt i både film, TV, tidningar och reklam. I Bildens retorik från 1976 

beskriver Barthes två funktioner som det verbala språket kan ha i kombination med bilder: förankring 

(ancrage) och avlösning (relais). Förankring är den vanligaste funktionen och syftar till att peka ut en 

                                                
49

 John Fiske. Kommunikationsteorier - en introduktion. Borås: Centraltryckeriet AB, 1997, 60-62. 
50

 John Fiske. Kommunikationsteorier - en introduktion, 117-120. 
51

 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle. Borgå: Bookwell AB, 2011, 172.  
52

 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle, 167-168. 



13 

viss tolkning bland de tolkningsmöjligheter som en bild har. Det vill säga hjälpa/styra läsaren i en viss 

riktning. Med avlösning menas att det verbala språket kompletterar bilden och på så sätt tillför 

ytterligare ett betydelsebärande element till helheten. I den här studien används dessa begrepp för att 

undersöka relationen mellan bild och verbalt språk i materialet. 

 

De bilder och rörliga bilder som materialet innehåller är sannolikt en del i textproducenternas 

(snabblåneföretagens) kommunikativa strategier för att nå ut till vissa målgrupper. Det handlar alltså 

inte om slumpen, utan om en medveten diskursiv handling. En semiotisk analys kan hjälpa oss förstå 

hur bilder, och bilder i kombination med verbalt språk skapar vissa betydelser och budskap. I enlighet 

med diskursteorin utgår den här analysen ifrån en uppfattning om att bilderna bör tolkas utifrån den 

kontext de används inom. 

 

Koder och genre 

Att vi kopplar ihop uttryck i ett tecken med ett visst innehåll sker genom koder dvs. tolkningsregler vi 

lärt oss använda
53

. Här spelar kontexten en stor roll för vår tolkning. Ett och samma uttryck kan dock 

tolkas olika beroende på vilket sammanhang det gäller, vilket styrs av överordnade koder. Fyra dagars 

skäggstubb kännetecknar en “skurk” i gamla Westernfilmer medan det kan betyda något helt annat i en 

popmusikvideo. Det är alltså kontexten som bestämmer vilka konnotationer som aktualiseras.  

 

Koder som bestämmer vilka typer av tecken som ska kombineras och hur de ska kombinerbaras kallas 

inom semiotiken för genre
54

. Begreppet är centralt för förståelsen av all slags mediekommunikation. 

En medieproduktion styrs av genrekoden vilket naturligtvis påverkar innehållet, men det säger även en 

hel del om underliggande drag i ett samhälle, en kultur eller ett tankesätt. För att lättare kunna tolka 

snabblåneföretagens kommunikation bör den granskas i sitt sammanhang dvs. marknadsföring/reklam. 

I den här studien kommer innehållet på webbplatserna att kommenteras utifrån begreppen koder och 

genre. 

 

För att praktiskt tillämpa semiotik och diskursteori på samma gång likställs begreppen “tecken” och 

“moment” med varandra, och hädanefter används begreppet moment för både verbalt språk och bilder. 

Hela analysmodellen visas under kommande rubrik “3.2 Metodbeskrivning”. 

 

 

3. Material och metod 

I det här kapitlet presenteras det material som legat som grund för studien, samt en beskrivning av den 

metod som tillämpats. 

 

                                                
53
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 Jostein Gripsrud. Mediekultur mediesamhälle, 162-167. 



14 

3.1 Urvalsprocessen 

Urvalet för en studie kan betraktas som ändamålsenligt när det rör sig om ett litet urval men en 

bestämd kunskap som efterfrågas
55

, vilket gäller för den här studien. I ett litet urval är det extra viktigt 

att ha god kännedom om materialet för att undvika felaktiga val. För att ta hänsyn till detta 

genomfördes därför urvalsprocessen i två steg. Det första steget syftade till att ge en övergripande 

uppfattning om materialet, medan det andra handlade om att specifikt utse det aktuella materialet. 

Eftersom studien berör företag verksamma på Internet bedömdes en sökning på “snabblån” på 

Google.se vara en rimlig start för att få en första överblick över materialet. Sökningen gav naturligtvis 

ett omfattande antal träffar. Efter att ha besökt ett tjugotal av de första sökträffarna gick det konstatera 

att där fanns många snabblåneföretag men även andra webbplatser relaterade till snabblån som t.ex. 

olika snabblåneguider. 

 

Efter att ha fått insyn i debatten kring snabblån i tidningsartiklar upptäcktes information som 

bedömdes värdefull att ta med i urvalsprocessen. En händelse som indirekt påverkar urvalet är att 

riksdagen har beslutat om en ny lag (2014:275) angående “viss verksamhet med konsumentkrediter” 

som trädde i kraft i juli 2014
56

. Lagen kräver att snabblåneföretag ska ha tillstånd av 

Finansinspektionen för att bedriva sin verksamhet, vilket bedöms utifrån vissa kriterier som berör 

företagets bolagsstadgar, styrelse med mera. I en artikel från september 2015 uppger 

Finansinspektionen att de prövar tillståndsansökningar från drygt 100 företag
57

. Finansinspektionen 

kan ingripa om reglerna bryts, och tillstånd kan återkallas
58

. Vissa aktörer har försvunnit från 

marknaden på grund av de nya reglerna, men det krävs mer statistik för att helt kunna utvärdera 

utfallet av lagändringen, vilket väntas komma under 2016
59

. I samband med detta har SKEF - Svenska 

Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening bildats, vilken är en branschförening för 

snabblåneföretag
60

. Branschföreningen menar att de vill lyfta fram seriösa och väletablerade långivare, 

och säkerställa kvalitet och trygghet för kunderna på snabblånemarknaden
61

. Medlemmarna måste 

uppfylla vissa krav. De ska vara registrerade hos Finansinspektionen samt följa rutiner för kundens 

integritet och bedriva sin verksamhet enligt sunda principer dvs. bedriva en ekonomiskt stabil, lagenlig 

och långsiktig verksamhet
62

.  

 

Det pågår just nu en “gallring” inom snabblånebranschen från två håll och den “nya generationens” 

snabblåneföretag som finns listade hos SKEF bedömdes därför intressanta att ta med i urvalsprocessen 

för den här studien. Både Google och SKEF:s medlemslista (14st) har alltså använts för att hitta 

företag till studien. Många av de 20 första sökträffarna på Google motsvarar de företag som finns på 
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SKEF vilket placerar dem på en framträdande position i snabblånebranschen och gör dem extra 

relevanta/intressanta att undersöka. 

 

Andra steget i urvalsprocessen hade extra fokus på materialets lämplighet i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Angående webbplatserna gick det ganska snabbt konstatera vissa skillnader 

och likheter mellan dessa vad gäller utseende, omfattning/fördelning av text, bild och videoklipp. Det 

bedömdes inte påverka urvalet, utan sågs som en naturlig företeelse. I vissa fall var dock likheterna 

slående, och vid närmare undersökning visade det sig att vissa snabblåneföretag äger flera webbplatser 

vilket antagligen kan vara en förklaring till det likartade utseendet. I sådana fall valdes den ena 

webbplatsen bort för att ge plats åt en annan och på så sätt bidra till ett mera varierat material. 

Dessa webbplatser ingick i det slutgiltiga urvalet: 

 

● Easycredit.se 

● Expresskredit.se 

● Ferratum.se 

● Lanbutiken.se 

● Snabbfinans.se 

 

I det här steget valdes även vilka delar av webbplatserna som skulle analyseras och inte. Allt material 

som fanns tillgängligt med ett klick på webbplatsernas huvudmeny har tagits med, men däremot 

endast en del av innehållet via ytterligare länkar. Exempel på sådant som tagits med är t.ex. “Läs mer 

om våra snabblån”, medan “Besök oss på Facebook” valdes bort.  

 

3.2 Metodbeskrivning 

Studien har en diskursanalytisk inriktning utifrån en uppfattning om att diskursanalys kan fungera som 

teoretisk ram där flera metoder kan kombineras. I det här fallet kombineras diskursteori och semiotik.  

I följande avsnitt beskrivs hur teorierna tillämpas praktiskt.  

 

Praktisk tillämpning 

En grundläggande princip inom diskursteorin är att en diskurs etableras genom betydelser som 

utkristalliseras kring vissa nodalpunkter (privilegierade tecken)
63

. Första steget i analysen går därför ut 

på att urskilja de nodalpunkter som materialet innehåller. 

 

Nästa steg är att urskilja vilka moment (tecken) som ger nodalpunkterna en viss betydelse beroende på 

hur de står i relation (artikulation) med dem. Tecken som på olika sätt beskriver nodalpunkterna har en 

hög prioritet i analysen och är en av studiens viktigaste områden att undersöka. Det är här som de 

kommunikativa strategierna blir extra tydliga, dvs. hur snabblåneföretagen väljer att tala om, 

presentera, och koppla ihop tecken med varandra och på så sätt skapa vissa betydelser och utesluta 
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andra. Enligt diskursteorin är diskurser fullständigt konstituerande för vår värld - “allt” är diskurs
64

. 

Synen på vad som är ett tecken är därför omfattande både inom diskursteorin och semiotiken, och av 

praktiska skäl kan inte allt tas med i den här studien, och analysen avgränsas därför till moment i form 

av verbalt språk och bilder (inklusive rörliga bilder). 

 

Tredje steget är att visa vilka betydelser som momenten skapar, t.ex. hur en nodalpunkt framställs 

genom de beskrivningar som momenten utgör. Därefter analyseras även vilka subjektspositioner 

momenten eventuellt framhåller, exempelvis olika förväntningar som ställs på kunden. 

 

Sista steget handlar om antagonism (konflikt) vilket kan uppstå när något hotar diskursens existens 

och entydighet
65

. I analysen handlar det om att exempelvis hitta beskrivningar som står i konflikt med 

varandra eller skapar motstridiga subjektspositioner för kunden.  

 

Materialet består alltså av både verbalt språk och bilder men analyseras med samma mall vilken 

sammanfattas enligt följande. 

 

1. Vilka nodalpunkter går att urskilja? 

2. Vilka betydelsebärande moment går att urskilja? 

3. Vilka betydelser/budskap skapar momenten? 

4. Vilka subjektspositioner framhålls? 

5. Hur uttrycks eventuella konflikter? 

 

För att ytterligare förtydliga metoden, visas följande exempel. 

 

“När du ansöker om sms lån hos Easycredit behöver du aldrig oroa dig för uppläggningsavgifter, 

aviavgifter, ansökningsavgifter eller andra slags avgifter”. (easycredit.se) 

 

Citatet innehåller ett antal moment (tecken), och har kopplingar till kunden, företaget och lånet som 

också är tänkbara nodalpunkter dvs. särkilt centrala tecken i sammanhanget. Att klassa citatet som en 

beskrivning av lånet känns rimligt. Momenten “aldrig”, “oroa” och “avgifter” fyller en viktig funktion 

och genom dessa framställs alltså lånet som någonting tryggt, något man aldrig behöver oroa sig för 

eftersom lånet inte innefattar uppläggningsavgifter, aviavgifter, ansökningsavgifter eller andra slags 

avgifter. Bilden av trygghet utgör även en subjektsposition som kunden erbjuds att inta - du kan vara 

trygg när du lånar av oss. En tydlig antagonism (konflikt) har ännu inte uppstått men kan göra det när 

fler citat/bilder jämförs som eventuellt innehåller motstridiga beskrivningar/subjektspositioner. 
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Ovanstående exempel innehåller endast verbalt språk men i de fall bilder förekommer kommer dessa 

att analyseras tillsammans med omgivande text och kommenteras utifrån de grundläggande semiotiska 

begrepp som tidigare nämnts. I exemplet sammanfattas alla steg i analysen i ett enda stycke, men 

kommer att redovisas under separata rubriker senare.  

 

Webbsidor kan snabbt förändras vilket försvårar analysen och i värsta fall kan materialet ha tagits bort 

från ena dagen till den andra. Att göra materialet mera permanent ansågs därför nödvändigt.  

De utvalda delarna av webbplatserna har därför sparats digitalt i form av skärmdumpar och word-

dokument. De videoklipp som varit aktuella för studien har sparats med ett s.k. “screencast” program, 

dvs. ett program som spelar in det som visas på skärmen inklusive ljud. I det här fallet användes en 

onlinetjänst på adressen “www.screencast-o-matic.com”. Hela materialet har sparats under 

tidsperioden 2015-11-27 till 2015-12-09. Dator och utskrifter har använts i analysen av materialet. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Oavsett forskningstyp behöver man fundera på studiens hållbarhet och kommer därför sannolikt in på 

ord som validitet och reliabilitet. Begreppet reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, dvs. att 

metoden ska gå upprepa med samma observationer som följd, medan validitet handlar om hur korrekt 

en observation är
66

. Ekström och Larsson nämner frågan om “tolkningar kan vara vetenskapliga”, 

eftersom tolkande vetenskap är vanlig inom medie- och kommunikationsvetenskapen där bl.a. mening 

och betydelseinnehåll undersöks
67

. Enkelt uttryckt, en medieforskare frågar inte “är mikroskopet rätt 

kalibrerat?” för att bedöma studiens hållbarhet, utan måste bedöma detta på ett annat sätt. Författarna 

föreslår att tolkningar bör ha koherens, dvs. hänga ihop och vara konsistenta. De bör ha en omfattning 

som bygger på ett varierat urval. Den här studiens analysmodell är ett försök att skapa förutsättningar 

för god koherens dvs. att kunna arbeta systematiskt och på så sätt uppnå konsistenta tolkningar. 

Angående variation i urvalet har fem webbplatser bedöms vara ett godtagbart antal. 

 

I tillämpningen av diskursteori och andra socialkonstruktionistiska perspektiv, ställs forskaren inför ett 

dilemma vad gäller det egna förhållandet till forskningen
68

. Det optimala vore att helt kunna distansera 

sig från den diskurs man försöker analysera och på så sätt visa den “som den är”. Forskaren är dock 

alltid på något sätt förankrad i en eller annan diskurs vilket påverkar tolkningen. Vidare beskrivs det 

omöjligt att klassa något som "den enda sanningen” eftersom sanning är en diskursiv konstruktion. 

Den här studien kan alltså inte presentera “sanningen om snabblånediskursen” men metoden ger stöd 

för en tänkbar tolkning av den. 
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4. Analys och resultat 

I den här studien analyseras alltså snabblåneföretags webbplatser med fokus på vad som 

kommuniceras med verbalt språk och bilder. Utvalda delar från fem olika webbplatser har skrivits ut 

på papper och sedan analyserats som en helhet utifrån den analysmodell som nämns i föregående 

avsnitt (3.2). Analys och resultat redovisas parallellt och förklaras med hjälp av konkreta exempel och 

resonemang. Huvudrubrikerna utgår från analysmodellen. 

 

4.1 Nodalpunkter 

En grundläggande princip inom diskursteorin är att en diskurs etableras genom betydelser som 

utkristalliseras kring vissa nodalpunkter (privilegierade tecken)
69

. Vid det första försöket att hitta 

nodalpunkter fick materialet "tala helt fritt”. Vanligt förekommande text och bilder kategoriserades 

under etiketter/rubriker som fick representera nodalpunkter. Det resulterade i många nodalpunkter 

vilket talade för att analysen skett på en olämpligt detaljerad nivå. Rubrikerna valdes inte helt 

slumpmässigt men hade troligtvis kunnat se helt annorlunda ut om någon annan genomförde analysen. 

För att skapa en mer välgrundad och hanterbar utgångspunkt för studien valdes till slut nodalpunkterna 

“snabblåneföretaget”, “kunden” och “lånet”, vilket sammanfattar vad diskursen centreras kring.  

 

4.2 Moment och betydelser 

Till snabblåneföretaget artikuleras
70

 (kopplas) en mängd moment
71

 (tecken) som tillsammans skapar 

en viss betydelse. Här presenteras ett urval av moment och tänkbara betydelser de genererar.  

 

4.2.1 Snabblåneföretaget 

Snabblåneföretaget är en av nodalpunkterna. Hur företagen väljer att framställa sig själva verkar vara 

en viktig del i kommunikationen mellan företagen och omgivningen.  

 

Bakgrundsbild från förstasidan på lanbutiken.se (Bild1.) 
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Samtliga webbplatser har ett innehåll motsvarande detta. En bakgrundsbild varpå en 

slogan/öppningsfras och olika låneerbjudanden presenteras, samt någon form av reglage att välja 

lånebelopp med och en knapp för låneansökan. Innehållet är en blandning av bild och text vilket utgör 

många betydelsebärande moment. Bilden ovan denoterar
72

 (betecknar, föreställer) ett par nakna fötter 

i fören på en båt, en solig dag med blå himmel och hav i horisonten. Texten avlöser
73

 (kompletterar) 

bilden och ger ingen större vägledning hur bilden bör tolkas. På en konnotativ
74

 nivå uttrycker bilden 

en positiv känsla, och tankar på semester och äventyr är inte långt borta. Inga bekymmer i sikte. 

 

“Hos Ferratum ansöker du enkelt om lån och får svar direkt. Vi gör utbetalningar varje dag…” 

(ferratum.se) 

 

“Hos Easycredit kan du enkelt ansöka om sms lån och få lånebesked direkt. Vi gör utbetalningar varje 

dag oavsett vilken bank du har”. (easycredit.se) 

 

Citaten är typiska för snabblåneföretagens förstasidor. Momenten “enkelt” och “direkt” återkommer 

och beskriver vissa egenskaper hos företagen som framställs som handlingskraftiga och effektiva. 

 

“Ferratum Group har i mer än 10 år hjälpt personer i 22 länder att låna pengar...Vi kan snabblån, 

mobillån och sms lån!” (ferratum.se) 

 

“Easycredit grundades 2006 och har sedan dess hjälpt över 100 000 svenskar med små sms lån”. 

(easycredit.se) 

 

“Lånbutiken.se är en del av Risicum Capital AB och hör därmed till Dollar Financial Group, ett av de 

ledande konsumentkreditföretagen i världen med över 5 000 anställda i 10 länder”. (lanbutiken.se) 

 

Företagets historia och omfång räknat i geografisk utbredning, antal kunder och anställda lyfts ofta 

fram. Att ett företag lyckats överleva har antagligen ett värde i sig. Att ha betjänat många kunder 

skapar troligtvis också en ökad trovärdighet. Momentet “hjälpt” fyller en viktig funktion. Någon 

behöver hjälp och företagen framställs dela ut den hjälp som behövs vilket får en positiv innebörd.  

 

“Jag fick besked direkt när jag lånade hos Snabbfinans. Och pengarna på mitt konto samma dag! 

/Lena, 38 år”. (snabbfinans.se) 

 

“Snabbt beslut. Enkelt att få pengarna, /Leif Hamlin”. (expresskredit.se) 

 

“Tack för den snabba och trevliga kundservicen, /Maria”. (lanbutiken.se) 
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Förutom att företagen presenterar sig själva på ett visst sätt är det inte ovanligt att kundrecensioner 

används som redskap för att kommunicera vissa egenskaper hos företaget. Det är svårt att missa 

återkommande moment som “enkelt”, “direkt” och “snabbt”. Betydelsen av snabbheten och 

enkelheten utökas ytterligare. Det är inte bara ansökningar och lånebesked det gäller utan även själva 

utbetalningen, och kundservicen. 

 

“Det är inte läge att vända sig till din ordinarie bank då det ofta innebär längre behandlingsprocesser 

och svarsbesked rörande krediter, även om du redan är kund. Kreditgivare på webben är den största 

källan till snabba pengar”. (snabbfinans.se) 

 

Citatet ovan är taget ur en ordlista som presenteras på en av webbplatserna. Genom att klicka på något 

av de ord som är listade från A till Ö får besökaren upp information relaterad till ordet/begreppet. I det 

här fallet handlar det om “snabba pengar”. Moment som “inte läge” tillsammans med “längre 

behandlingsprocess och svarsbesked” utgör en direkt avrådan till besökaren att kontakta ordinarie 

banker då de framställs vara omständiga och därför ej lämpliga när det behövs snabba pengar. 

Webbaserade kreditgivare i allmänhet (däribland Snabbfinans) framställs däremot som lösningen på 

problemet, eftersom de “är” den största källan till snabba pengar. Formuleringen lämnar litet, eller 

inget utrymme för andra alternativ, vilket exempelvis formuleringen “en stor källa” hade gjort. 

 

 

Videoklipp från easycredit.se (Bild 2.) 

 

Som betraktare ser man direkt att videoklippet på Easycredits förstasida visar en kontorsmiljö där två 

personer möts. Namnskylten - “Bankrådgivare Carl Andersson” avslöjar vilket slags kontor det gäller 

och vad den ene mannen har för befattning. Den andre mannen som "vill ta ett lån på 5000 kr” får ett 

gapskratt tillbaka och där slutar klippet med texten “Easycredit, vi tar smålån på stort allvar”. 

Budskapet finns på den konnotativa
75

 nivån, “Kom till oss på easycredit istället, vi kommer inte att 

skratta åt dig”.  
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“Snabb lån kan alltså kallas för en rad andra namn men är ändå samma typ av lån. Smslån, smålån, 

webblån eller mikrolån…” (snabbfinans.se) 

 

“...mikrolån… kom till för att hjälpa småföretagare i U-länder… professor Muhammad Yunus från 

Bangladesh lånade ut pengar från sin egen ficka till fattiga och såg hur det förändrade deras liv.  

Han mottog även Nobels fredspris 2005 tack vare detta... Människor som får tillgång till sådant som 

sparande, kredit, försäkringar… har lättare att klara av de dagliga kriser och bekymmer de kan 

komma att möta”. (ferratum.se) 

 

Som det framgår av första citatet, och som tidigare nämnts i den här studien, finns flera namn på 

samma typ av lån. Andra citatet visar hur denna liktydighet används på ett speciellt sätt. Momentet 

“mikrolån” får en viss betydelse genom artikulation
76

 med kringliggande moment som “hjälpa”, 

“professor”, “fredspris”, “förändra” och “liv”.  

 

Mikrolån sammankopplas med någonting positivt - att hjälpa fattiga människor. Det anses få stor 

effekt - det förändrar människors liv. Det konstateras att en professor är upphovsman till, och själv 

verkställde, mikrolån. Det ligger nära till hands att associera yrkestiteln med hög nivå av kunskap och 

erfarenhet etc. och mikrolånet är ett tänkbart resultat av detta. Mikrolånets förträfflighet intygas av 

tredje part (Nobels komitté) som bedömde honom värdig fredspriset.  

 

Mikrolån kopplas ihop med ytterligare moment som “sparande”, “kredit” och “försäkringar”, vilket 

utökar betydelsen. Att låna ut pengar framställs tillhöra samma kategori av handlingar som sparande 

och försäkringar vilket sannolikt uppfattas som positivt laddade ord, och kopplas även samman med 

positiva effekter för de som “får tillgång” till sådant. Underförstått - mikrolån gör gott, låt människor 

få tillgång till det, även i Sverige. 

 

Caesarius och Hohenthal uppmärksammar att en viktig del av marknadsföringen på Internet handlar 

om att “berätta” om produkten/tjänsten, men att sändaren endast är medskapare i denna berättelse
77

. 

Ovanstående citat är ett exempel på hur snabblåneföretaget placerar sig själva i en befintlig berättelse 

för att höja värdet på sin produkt. Winther Jørgensen och Phillips talar om en kamp mellan diskurser 

angående teckens betydelser
78

, och i det här fallet handlar kampen om att skapa liktydighet och 

undvika eventuella motstridigheter. Ovanstående citat kan tolkas som en strävan att likställa 

betydelsen av mikrolån oavsett vilket land det gäller och dra nytta av en intilliggande diskurs för att 

skapa lika positiva associationer kring mikrolån i Sverige som mikrolån i Bangladesh.  
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“Naturligtvis följer vi samtliga lagar och förordningar...” (snabbfinans.se) 

 

“Expresskredit är registrerade hos Finansinspektionen och under tillsyn utav konsumentverket och 

datainspektionen”. (expresscredit.se) 

 

Moment som “lagar”, “tillsyn”, “Konsumentverket” och “Finansinspektionen” är inte ovanliga att 

stöta på i materialet. Företagen kopplas samman med lagar och tillsynsmyndigheter precis som andra 

banker och företag vilket ger ett kvitto på att verksamheten är granskad och godkänd vilket sannolikt 

befäster företagets legitimitet och trovärdighet. En viktig detalj att nämna, som inte nämns någonstans 

på webbplatserna, är de övergångsbestämmelser som regeringen beslutat om angående verksamhet 

med konsumentkrediter
79

. Enligt dessa får snabblåneföretag fortsätta bedriva sin verksamhet i väntan 

på att deras ansökan ska bli godkänd. Att företag säger att “de är under tillsyn av Finansinspektionen” 

betyder alltså inte automatiskt att de är godkända. Enligt diskursteorin skapas betydelser även genom 

vad som inte sägs, dvs. moment som utesluts
80

, vilket det här är ett tydligt exempel på. 

 

4.2.2 Kunden 

Kunden är en nodalpunkt i diskursen och utgör den ena parten i sammanhanget och fungerar både som 

mottagare och deltagare i kommunikationen på webbplatserna. Kunden omtalas på olika sätt. Ibland är 

kommunikation av direkt karaktär, ibland indirekt. Ett påstående som t.ex. “Du får svar direkt” är ett 

konkret exempel på hur kunden kopplas ihop med vissa moment. Att “Vi har tydliga priser på våra 

lån” har däremot en indirekt koppling till kunden (företaget antar troligtvis att kunden uppskattar 

tydliga priser och väljer därför att berätta det). Kundrecensioner är ett annat exempel på 

kommunikation med koppling till kunden och används på samtliga webbplatser. Det kan se ut enligt 

följande.  

 

 

Bild från expresskredit.se (Bild 3.) 

 

Momenten “snabb service”, “utmärkt” och “kalas” står som rubriker för tre kundrecensioner. 

Ytterligare nämns företagets “service”, “regler” och “hjälp”. Vidare framgår även vilka egenskaper 

kunden uppskattar hos företaget, att det går “smidigt”, “enkelt” och “effektivt”.  
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Momenten sammanfattar kundernas nöjdhet och vad de är nöjda med vilket även överensstämmer med 

egenskaper som företaget gärna lyfter fram om sig själva. Det bildmässiga innehållet utgörs av ett 

antal stjärnor och en logotyp för företaget “Trustpilot”. På en konnotativ nivå associeras utseendet till 

andra sammanhang där omdömen förekommer. Alltifrån baksidan på DVD-omslag till antal stjärnor i 

betyget för ett hotell etc. Kodspråket är alltså bekant och används inom reklam i vid mening för att 

visa kvalitet av något slag. Ju fler stjärnor desto högre betyg. De fem större stjärnorna till vänster 

tillsammans med texten “baserat på 149 omdömen” har en stor betydelse. Det betyder alltså att det 

genomsnittliga betyget är 5 stjärnor (högsta betyg) och kunderna framstår som mycket nöjda.  

 

Momentet “Trustpilot” för tankarna till svenska ord som förtroende etc. vilket troligtvis även ringar in 

syftet med kundrecensionerna - att med hjälp av kundernas egna ord skapa förtroende för 

företaget/produkten. En viktig detalj är att kundrecensionerna förmedlas via s.k. tredjepart.  

Det garanterar inte, men bidrar sannolikt till ett ökat förtroende för recensionernas äkthet - det är inte 

företaget självt som skrivit dem. Användandet av tredje part för vissa funktioner på webbplatser har 

sedan tidigare visat sig vara en viktig faktor för kundens upplevelse av trovärdighet hos banker på 

webben
81

. 

 

 

Bild från easycredit.se (Bild 4.) 

 

Bilderna föreställer människor som befinner sig i en vardaglig miljö (köket, bilen, utomhus). 

Utseendet signalerar privata/amatörmässiga porträtt. Med invanda koder
82

 (tolkningsregler) 

associeras bilderna till s.k. “selfies” vilka är vanliga idag på t.ex. sociala medier. När de används i ett 

kommersiellt sammanhang fyller de sannolikt en förtroendeingivande funktion. De verkar äkta. 

Bilderna ger en känsla av att det handlar om “vanligt folk” i åldern 25-45 år som är mitt uppe i livet 

vilket troligtvis också motsvarar den tänkta målgruppen. Enligt statistik från kronofogden är det också 

den gruppen som står för flest fall av obetalda lån 2014
83

. 
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Momenten “snabbt”, “enkelt” och “smidigt” beskriver alltifrån företaget, servicen, hemsidan och  

kundtjänsten. Momentet “tacksam” beskriver den sinnesstämning kunden har när denne får den hjälp 

han/hon behöver. Det är slående likheter mellan innehållet i kundrecensionerna och de egenskaper 

som företaget lyfter fram om sig själva. 

 

Easycredit utvecklar det här ytterligare och lyfter fram vissa kunder som de talar om i tredje person 

tillsammans med större bilder. 

 

 

Bild från easycredit.se (Bild 5.) 

 

Bilden ovan föreställer en kvinna i övre medelåldern som sitter på en båt med två kaffemuggar bredvid 

sig i en lummig miljö. Hon är glad och vinkar till betraktaren. Bilden förmedlar en positiv känsla och 

känns välkomnande och för tankarna till picknick och sommaraktiviteter. Bilden skulle kunna tolkas 

på många olika sätt men blir begriplig tillsammans med texten bredvid. Texten både avlöser och 

förankrar
84

 (bekräftar) betydelsen. Det bekräftas att kvinnans glada utstrålning beror på hennes 

positiva upplevelse av företaget. Angående genren
85

, känns bilden typisk för reklamsammanhang i 

allmänhet - en bild på en nöjd kund som intygar företagets/produktens kvalitet. 

 

I det här fallet presenteras kunden med både bild och text, och företaget passar dessutom på att berätta 

en del andra saker. Momenten “flera gånger” och “hjälp” talar om för läsaren att företaget har 

återkommande kunder och att de är nöjda eftersom de alltid får hjälp med sina ekonomiska problem. 

Följande citat handlar också om kunder och deras ekonomiska problem. 

 

“Vi vet att de flesta människor stöter på oförutsedda utgifter i sin vardag och ibland sker det under en 

period när de personliga finanserna är svaga”. (ferratum.se) 

 

“Det flesta råkar nämligen ut för en situation där de glömt bort att det finns ännu en räkning i högen 

av dem som måste betalas omgående”. (ferratum.se) 
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Momenten “Vi vet”, “flesta”, “oförutsedda”, “råkar”, “glömt” och “vardag” är viktiga 

betydelseskapande moment. Kunden beskrivs som en otursdrabbad figur med många räkningar, och 

hamnar i ekonomiska knipor vilka i sin tur framställs bero på något oförutsett. En glömd räkning eller 

något annat man råkar ut för eller stöter på, alltså inget man själv kan påverka. Detta anses dock inte 

vara något onormalt, eftersom det händer de flesta och hör till vardagen. Företaget ställer sig på 

kundens sida och berättar att de vet hur det kan vara. 

 

“Snabbfinans vill att våra kunder ska tänka till en extra gång innan man ansöker om lån för att inte 

riskera att hamna i ekonomiskt trångmål”. (snabbfinans.se)  

 

“Tänk att ett lån ska betalas tillbaka innan du lånar. Om du har problem med betalning, kontakta oss. 

Inkasso är en sista utväg”. (lånbutiken.se) 

 

“Om du inte tror att du kan betala tillbaka ditt snabblån inom den avtalade tiden ska du inte ansöka 

om lånet”. (expresskredit.se) 

 

Via huvudmenyn på webbplatserna är det inte ovanligt att någon av flikarna med rubriker i stil med 

“låna ansvarsfullt” leder vidare till ett innehåll motsvarande ovanstående citat. Momenten “tänka”, 

“risker” och “betala” fyller en viktig betydelseskapande funktion. Kunden görs medveten om att det 

finns risker med att låna pengar utan att tänka efter, eftersom lånet ska betalas tillbaka vilket kunden 

måste se till att vara kapabel att göra. Det finns en outtalad förväntan att kunden är onödigt impulsiv 

vilket framställs ha negativa konsekvenser. 

 

 

Bild från ferratum.se (Bild 6.) 

 

“Genom att marknadsföra Ferratum via internet på din webbplats eller blogg kan du få provision på 

den försäljning du bidrar till”. (ferratum.se) 

 

På den denotativa nivån föreställer bilden en krokig linje i olika färger ovanpå en något suddig svart 

bakgrund med vita horisontella streck. Några siffror och pilar står i anslutning till linjen. På en 
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konnotativ nivå går tankarna går till gamla tiders klassrum och den svarta tavlan. Tillsammans med 

linjens utformning och procenttecknen säger de invanda koderna
86

 (tolkningsreglerna) att det högst 

sannolikt handlar om en graf som visar värdet av pengar över tid. Färgkombinationen känns igen från 

andra sammanhang, exempelvis trafikljus eller svara- resp. lägga-på-knappen på en mobiltelefon. 

Grönt står för aktivitet och rött för motsatsen. De gröna nyanserna dominerar och av grafen att döma 

stiger värdet, vilket förstärks med höga procenttal och uppåtpekande pilar. Det förmedlas en känsla av 

vinst.  

 

Moment som “du”, “bidra” och “provision” skapar en viss betydelse. Det framgår att besökaren kan 

vara med och bidra och samtidigt få provision dvs. tjäna pengar. Texten både förankrar och avlöser 

betydelsen. Den bekräftar vilken slags vinst det handlar om men tillför också kompletterande uppgifter 

- att det är via besökarens delaktighet det ska ske, i form av reklam på den egna webbplatsen eller 

bloggen. Inte bara kunden, utan vilken webbplatsbesökare som helst uppmuntras alltså att vara 

delaktig och tjäna pengar (något positivt som både besökaren och företaget kopplas samman med). 

 

“Ni som inte vann denna vecka har chansen att vinna Linas Matkasse vid ytterligare 2 tillfällen... dela 

med dig av ditt bästa julminne via Instagram”. (ferratum.se) 

 

Utan att gå in på detaljer är ovanstående citat ytterligare ett exempel på en uppmuntran till delaktighet 

som i det här fallet handlar om en tävling på det sociala mediumet Instagram. Som tidigare nämndes är 

det vanligt att banker på webben erbjuder tävlingar
87

. Inte för att det är ren försäljning som prioriteras 

utan för att främja konsumenternas engagemang och varumärkeskännedom samt skapa en positiv 

inställning till varumärket, vilket det här sannolikt är ett exempel på. Ett annat innehåll som går i 

samma stil ser ut enligt följande. 

 

“Tack till alla som deltog i vår julbarometer. Vi fick in 263 svar i vår undersökning och vi skänker 

därför 15 000 kr till rädda barnen i jul". (ferratum.se) 

 

“Genom att skänka pengar till Rädda Barnen bidrar vi till att: utbilda fler barn – den bästa metoden 

att hjälpa barn ut ur fattigdom, jobba för att färre barn dör innan de fyllt fem, stoppa våld mot barn, 

jobba för att minska mobbning och kränkningar i skolan, skapa fler barnvänliga platser i krig och 

katastrofer”. (ferratum.se) 

 

Det går snabbt konstatera att citatet är rikt på moment som beskriver Rädda Barnen och vad de arbetar 

med (något oemotsägligt positivt, beundransvärt etc.). Artikulationen mellan Ferratum och Rädda 

barnen ingår sannolikt i den strävan som nämndes tidigare angående mikrolån, dvs. att dra nytta av en 

intilliggande diskurs för att framställa snabblåneföretaget i god dager, och även höja värdet på 
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produkten. På Rädda Barnens webbplats i Finland kommenteras användandet av deras namn. Inlägget 

från 2012 bekräftar att det inte är fråga om något samarbete utan att det ses som ett utnyttjande
88

. 

 

4.2.3 Lånet 

En viktig nodalpunkt i diskursen är “lånet”. Som tidigare nämndes är lånerbjudanden det första man 

stöter på vid ett besök på någon av webbplatserna. Artikulationen kring lånet kan anses omfattande. 

Här presenteras ett urval av de moment som kopplas ihop med lånet och vilka tänkbara betydelser de 

genererar. 

 

 

Bild från snabbfinans.se (Bild 7.) 

 

Ovanstående innehåll är en kombination av bild och text som utgör flera betydelsebärande moment. 

Bilden har en rörelseriktning åt höger, och tolkningen förankras av texten som talar om för kunden att 

det är en låneprocess i tre steg från vänster till höger det gäller. Moment som “dina” och “din” riktar 

sig till den presumtiva kunden som direkt erbjuds att vara aktiv i en låneansökan. Kunden uppmanas 

att göra det “nu”.  

 

“...Snabbfinans låneerbjudanden är så pass små finns ingen anledning att sätta krav på låntagaren att 

ha en fast tillgång eller säkerhet…” (snabbfinans.se) 

 

“...och du kan även ansöka om smslån med betalningsanmärkning & smslån utan UC”. (ferratum.se) 

 

“Om du ansökt om ett lån någonstans och kreditupplysningen tagits via UC kommer banken därför att 

kunna se det i ett år… ett par UC-förfrågningar är inget att oroa sig över. Ifall du däremot skulle ha 

tiotals UC-förfrågningar och exempelvis ansöker om ett bolån kan banken bli hårdare mot dig i sin 

kreditprövning.” (easycredit.se) 

 

Momenten “med betalningsanmärkning” och “utan UC” används flitigt. Företagen understryker att 

betalningsanmärkningar inte hindrar ett lån, och att lånen inte har med kreditprövning via UC 

(Upplysningscentralen) att göra. Förklaringen är att lånen är “små”, men också att UC sparar 

kreditprövningar i ett år vilket kan försvåra en framtida låneansökan hos en traditionell bank.  
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En spontan reflektion är att momenten “kreditprövning” och “betalningsanmärkningar” känns 

välbekanta men används på ett annorlunda sätt. Det som spelar roll i en låneansökan hos traditionella 

banker verkar spela mindre eller ingen roll här.  

 

“...en privatperson kan vara ordningssam trots att denne har fått en betalningsanmärkning... Johanna, 

en av Easycredits kunder, är ett exempel på en skötsam person… Hade det inte varit för att hon ansökt 

om ett litet smslån på 500 kr från Easycredit så hade hon haft en betalningsanmärkning vid det här 

laget”. (easycredit.se) 

 

Momentet “ordningssam” har en viktig betydelseskapande funktion. Betalningsanmärkning och 

ordningssam kopplas samman. Att låna pengar med betalningsanmärkning framställs inte som något 

hinder så länge man är ordningssam. En gängse uppfattning torde vara att orden är svåra att kombinera 

men i det här fallet får ordet betalningsanmärkning en ny och underordnad betydelse. Det avgörande är 

att vara ordningssam. Företaget passar till och med på att framställa lånet som en lösning om du vill 

undvika betalningsanmärkningar. 

 

“Vi gör alltid en fullständig kreditupplysning (syns ej hos UC) vid varje ansökan och vi ser även till 

att kontrollera din nuvarande betalningsförmåga, detta gör vi genom att samla in hur din 

levnadssituation ser ut”. (expresskredit.se) 

 

Momenten “nuvarande betalningsförmåga” och “livssituation” är vanligt förekommande.  

Här understryks vad som anses vara viktigt att kontrollera innan ett lån godkänns. Det handlar inte om 

det som har hänt tidigare utan hur det ser ut nu, dvs. den nuvarande levnadssituationen och förmågan 

att kunna betala tillbaka lånet.  

 

 

Bild från förstasidan på expresskredit.se (Bild 8.) 

 

Med bild och text beskrivs låneprocessen i tre steg, vilket är gemensamt för samtliga företag. 

Momenten utgörs i det här fallet av enklare symboler som sannolikt kan förstås oavsett språk eller 

kultur, och föreställer en dataskärm, ett tecken för bekräftelse och en sedel. Andra moment som t.ex. 

“enkla formulär”, “besked direkt”, och “i handen” är viktiga betydelseskapande tecken. Text och bild 

förankrar varandra och låneprocessen framställs som en snabb och krångelfri process.  
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“Lånet steg för steg - det tar bara ett par minuter”. (ferratum.se) 

 

“...att få ett svar tar i genomsnitt ca 3 minuter”. (lanbutiken.se) 

 

Momenten “bara” och “genomsnitt” fyller en viktig funktion. Ovanstående citat handlar om hur snabb 

låneprocessen är. Det intygas att samtliga steg i låneprocessen avklaras på bara ett par minuter. I andra 

citatet används ordet “genomsnitt” vilket signalerar att det inte brukar ta mer än 3 minuter, men att det 

alltså finns ansökningar som behandlas på ännu kortare tid. 

 

“När du som privatperson råkar ut för en händelse som är helt oförutsedd, som att bilen går sönder… 

då är det idé att låna en mindre summa pengar”. (ferratum.se) 

 

“...om du har någon vecka kvar till lön, men behöver fylla på din kassa”. (ferratum.se) 

 

“Hade inga pengar kvar till kommande lön och låg efter med elräkningen, varför jag tog ett litet 

tillfälligt sms lån, /Mauro”. (easycredit.se) 

 

Moment som “fylla på”, “kvar till lön”, “bil” och “elräkningar” ger snabblånet en viss innebörd.  

Lånet framställs som en påfyllning i kassan i väntan på nästa lön. Att fylla på ett tomt konto med 

pengar låter positivt men att samma konto ska tömmas på mer pengar än vad som fylldes på talas det 

inte om. En diskurs etableras genom entydigt fastställda moment, men även genom att utesluta andra 

möjliga betydelser
89

, vilket det här är ett exempel på. Lånet går alltså att beskriva på andra sätt men 

sådana moment lämnas kvar i det s.k. diskursiva fältet
90

.  

 

Det talas sparsamt om vad lånet är tänkt att användas till förutom att lösa en oförutsedd utgift men i 

det här fallet nämns bilen och elräkningen, något som de flesta kan relatera till. Att snabblån har 

tydliga kopplingar till konsumtion av kläder, prylar eller nöjen vilket statistik från Kronofogden visar
91

 

verkar inte framgå alls. Följande exempel är ett undantag och innehåller dessutom en intressant 

beskrivning av ett lån.  
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"Tänk dig att Ferratum Credit är 

som en säck med pengar. Du och 

jag har tillsammans kommit 

överens om hur mycket pengar 

som finns i säcken". (ferratum.se) 

 

 

 

Videoklipp från ferratum.se (Bild 9.) 

 

I ett videoklipp presenteras ett låneerbjudande och det visas bilder av en TV, resväska, tennisracket, 

bil, medicin och en räkning/nota samt en säck med pengar. Bakgrundsrösten (kvinna med vänligt 

tonfall) förankrar tolkningen. De saker som omger säcken uppfattas på den konnotativa nivån som 

tänkbara utgifter lånet kan användas till. I beskrivningen av lånet spelar momenten “säck” och 

“överens” en viktig roll. Bilden och talet om en säck skapar en känsla av överflöd, dvs. mycket pengar 

att röra sig med. Pengarna har inte hamnat där hur som helst, utan framställs som en överenskommelse 

med den vänliga kvinnan som också representerar hela företaget. Lånet är ett resultat av samtycke och 

översyn av en verklig person. Kring lånet har det således skapats en miljö av trygghet och mänsklig 

kontakt vilket anses vara en av de stora utmaningarna för banker på webben
92

.  

 

4.3 Subjektspositioner och identitet 

Inom diskursteorin är identitet lika med individens identifikation med en subjektsposition
93

.  

Materialet säger en hel del om vilka subjektspositioner, och därigenom även vilka identiteter som 

erbjuds, men visar desto mindre exempel på när det faktiskt inträffar. Eftersom det handlar om ett 

kommersiellt sammanhang ersätts hädanefter ordet individ med kunden istället. 

 

De moment som kopplas samman kring nodalpunkterna (snabblåneföretaget, kunden och lånet), hur de 

framställs helt enkelt, erbjuder vissa subjektspositioner kunden kan inta. Det handlar t.ex. om vissa 

behov och egenskaper som lyfts fram som visar hur företagen förväntar sig att kunden är eller borde 

vara.  

 

Bilderna i materialet placerar betraktaren i en viss position. Första intrycket sker troligtvis i en position 

som åskådare medan en djupare förståelse på en konnotativ
94

 nivå kan leda till andra positioner, 

framför allt i bilder som innehåller människor. Betraktaren engageras i den situation som bilden 

                                                
92

 Yousafzai, Shumaila Y.,Pallister, John. G., Foxall, Gordon R. Strategies for building and communicating trust 

in electronic banking: A field experiment. Psychology and Marketing. Vol. 22 nr. 2 (2005): 182. 
93

 Winther Jørgensen & Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 48-51. 
94

 John Fiske. Kommunikationsteorier - en introduktion, Borås: Centraltryckeriet AB, 1997, 117-120. 



31 

uttrycker och för ett ögonblick är det betraktarens egna fötter det handlar om (bild 1). De känslor som 

förmedlas kan handla om en själv - “jag lånar till en båt/semester och har inga bekymmer”.  

I videoklippet med bankrådgivaren (bild 2) är betraktaren till en början “en tredje person” i rummet. 

Allt eftersom scenen utspelas, skapas känslor av sympati för kunden. En helt vanlig kille behöver låna 

pengar men blir utskrattad och avvisad, vilket kan associeras till en själv - “det kunde varit jag”. 

Kunden framställs i en position av underläge och oskyldighet, vilket syns på fler ställen i materialet. 

 

Kunderna beskrivs vara otursdrabbade med många brådskande räkningar och har svårt att få lönen att 

räcka till. De beskrivs inte kunna lösa de ekonomiska situationerna på egen hand och behöver därför 

låna pengar, och det snabbt. Behovet av pengar beskrivs trängande (det talas ofta om “pengar samma 

dag” eller ännu snabbare). Kunderna kopplas samman med kreditprövningar via UC och 

betalningsanmärkningar vilket skapar problem att låna hos traditionella banker. De framställs därför 

uppskatta en låneprocess som är både snabb och enkel.  

 

När det talas om kundens orsak till att låna erbjuds kunden en position av oskyldighet i 

sammanhanget. Kunden friskrivs från ansvar. Den framställs ha “råkat ut” för något dvs. inget den i 

förväg kan vara beredd på. I ett exempel erbjuds kunden tvärt om att känna sig “ordningssam”.  

Det beskrivs hända vem som helst, något “de flesta” varit med om. Kunden erbjuds tillhöra skaran 

vanliga människor, vilket även förmedlas via bilder (bild 4 och 5).  

 

Enligt diskursteorin kan en identitet vara både individuell och kollektiv
95

, vilket ovanstående stycken 

visar. Kunden erbjuds identifiera sig i positionen av underläge/oskyldighet på det individuella planet, 

men också som en i gruppen vanliga människor. Enskilda kundrecensioner fungerar på ett liknande 

sätt. De representerar också en individuell position, men presenteras alltid i grupp. Kundrecensioner är 

för övrigt konkreta exempel på identiteter som faktiskt bekräftas när kunderna svarar positivt på vissa 

subjektspositioner och på så sätt visar att de identifierar sig med dessa. Det råder ingen tvekan om att 

de identifierar sig som personer med ett behov av ekonomisk hjälp, och att det bör gå snabbt och 

enkelt (se bild 3, 4 och 5). 

 

4.4 Konflikt 

Enligt diskursteorin kan det uppstå antagonism (konflikt) mellan identiteter som ställer motstridiga 

krav eller mellan diskurser som stöter ihop med varandra
96

, och följande avsnitt tar upp en del exempel 

och resonemang kring detta.  
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   Bild från ferratum.se (Bild 10.) 

 

“Vi ser oss gärna som annorlunda gentemot andra långivare. Vi lånar inte ut pengar dygnet runt 

eftersom vi vill att du ska fatta ett vettigt beslut om huruvida du verkligen behöver låna pengar från 

Ferratum”. (ferratum.se) 

 

Låneprocessen beskrivs som snabb och enkel och snabblåneföretagen tävlar om kortast tid i minuter 

(se bild 10). Det första kunden stöter på är ett låneerbjudande och en knapp att trycka på för att ansöka 

om lån. Det lämnas alltså inte mycket utrymme för eftertanke, samtidigt som kunden uppmuntras att 

“fatta ett vettigt beslut”. Företagen talar om att kunden måste tänka sig för innan den lånar, och “tänka 

efter” och “försäkra sig” om att den kan betala tillbaka lånet (se rubrik “4.2.2 Kunden”). Det förefaller 

svårt att tillfredställa de impulsiva kunderna och de riskmedvetna - samtidigt. Två identiteter krockar.  

En liknande krock inträffar i talet om kreditprövning. Det nämns att kundens “levnadssituation” utreds 

innan lånet beviljas. Hur hinner man göra det på några minuter? (se rubrik “4.2.3 Lånet”).  

Detta ifrågasätts i andra diskurser (se exempelvis TV-programmet “Plus” från 2015-10-08)
97

.  

 

“Spelmissbruk innebär en ständig jakt på pengar och det kan leda till utnyttjande av många personer i 

ens närhet, något som kan leda till brustna hjärtan och relationer”. (snabbfinans.se) 

 

“Ny kund? Ansök om ett snabblån på 19000 kr idag!” (snabbfinans.se) 

 

Det finns alltså en artikulation mellan företaget och spelmissbruk. Moment som “ständig jakt”, 

“brustna hjärtan och relationer” beskriver den spelberoendes oavbrutna behov av pengar och de 

negativa konsekvenserna av det. Artikulationen medför flera betydelser. Företaget framställs medvetna 

om risker och de negativa konsekvenser det kan innebära att låna av fel anledning, och framstår även 

intresserade av att varna för det. På samma webbsida kantas texten om spelmissbruk med olika 

lånerbjudanden i stil med ovanstående citat nummer två. I nästa andetag existerar alltså inte riskerna. 

Här uppstår samma konflikt som nämndes tidigare när två identiteter krockar med varandra - den 

impulsive och den betänksamme. 
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Snabblåneföretagen intar en viss position i förhållande till traditionella banker. Ibland hänvisar de till 

de skillnader som finns mellan dem och bankerna. Kunden försäkras om en låneprocess utan 

kreditprövning via UC till skillnad från traditionella banker (se rubrik “4.2.3 Lånet”). Även talet om 

“snabba och enkla” lån fungerar som en underförstådd och ibland uttalad skillnad. I andra fall 

poängteras likheter med banker. 

 

“Vi använder oss av konsumentverkets kalkyl för skäliga levnadskostnader. Denna kalkyl är 

densamma som ”storbankerna” använder sig av…” (expresskredit.se) 

 

Samma företag vill samtidigt visa hur mycket de liknar “storbankerna” och använder samma metoder 

som dem. En tänkbar antagonism (konflikt) uppstår när kommunikationen tilltalar två olika identiteter 

- att vilja undvika resp. närma sig traditionella banker.  

 

Det är inte ovanligt att kunden beskrivs som, och uppmuntras vara, en flergångslånare, vilket framgår 

av kundrecensioner i stil med “jag får alltid snabba svar”, eller “Lisbeth har lånat flera gånger” (se bild 

4 och 5), eller att “befintliga kunder” kan låna ännu enklare via en inloggning (se bild 10). I kontrast 

till detta beskrivs orsaken till ett lån vara “oförutsedda” händelser som någon “råkar ut för” (se rubrik 

“4.2.3 Lånet”). Men att sakna pengar varje gång tänderna ska lagas etc. är kanske ingen tillfällighet?  

I andra diskurser om snabblån framhålls subjektspositioner i klar motsats till detta, där kunden istället 

ifrågasätts för sitt bristande ansvar (se exempelvis TV-programmet “Lyxfällan” från 2015-05-08)
98

. 

 

 

5. Slutdiskussion 

Studien har gjort ett avstamp på fem snabblåneföretags webbplatser vilket har lett till vissa upptäckter. 

Resultatet visar en glimt av det som kan kallas för en “snabblånediskurs”. Hur innehållet på 

webbplatserna verkligen uppfattas hos publiken går naturligtvis inte fastslå i den här studien men 

analysen ger en uppfattning om hur företagen verkar vilja framställa sig själva, kunden och lånet, och 

hur det sker via verbalt språk och bilder. 

 

Orden snabbt och enkelt genomsyrar hela materialet. Det kan i det närmaste betraktas som företagens 

signum och affärsidé. Det snabba och enkla handlar om alltifrån låneansökan till utbetalningen och 

kundservicen. Det handlar också om en radikal inställning till kreditprövning och 

betalningsanmärkningar vilket används för att positionera sig gentemot traditionella banker.  

Företagen - “the good guys” står på kundens sida, lyssnar, förstår och hjälper. Kunderna är 

otursdrabbade figurer med brådskande räkningar, en lön som inte räcker till och har ett behov av hjälp. 

De uppskattar en snabb och enkel låneprocess, och den trevliga kundtjänsten. De deltar i tävlingar. 

Lånet framställs som litet och frikopplat från säkerhet, kreditprövning via UC och 

betalningsanmärkningar. Låneprocessen sker i tre steg och avklaras på några minuter.  
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Kunden erbjuds att inta vissa identiteter som innefattar positioner av underläge och oskyldighet.  

En gemensam nämnare handlar om ansvar, vilket kunden friskrivs ifrån. Det skapas dock tänkbara 

konflikter när identiteter krockar med varandra, exempelvis när kunden uppmuntras att tänka sig för 

men samtidigt skynda sig klicka på det färgglada låneerbjudandet på webbplatsens förstasida.  

 

Snabblåneföretagens strävan att upprätthålla en viss “berättelse” blir tydlig på webbplatserna.  

Vissa tecken kopplas samman och andra utesluts för att skapa entydighet i diskursen. Det talas 

exempelvis hellre om att “fylla på kassan” än om “skuld”, och att lån har med konsumtion att göra 

framgår sällan i materialet. Det går heller inte hitta en enda missnöjd kund bland kundrecensionerna. 

Storyn är troligtvis ingen slump utan ett medvetet försök att höja värdet på varumärket och produkten.  

 

Om jag personligen skulle sammanfatta de kommunikativa strategierna bakom detta skulle det vara 

med orden “trovärdighet, progressivitet och egna definitioner”. Mycket kan sammanfattas i begreppet 

trovärdighet. Företagen framhåller de många och nöjda kunderna, deras utbredning i flera länder, att 

de följer lagar och regler, har en bra kreditprövning, ja t.o.m. kopplingar till Nobelpris och Rädda 

Barnen. Progressiviteten består i att visa hur radikala de är när det gäller betalningsanmärkningar, 

kreditprövningar och snabbheten i låneprocessen vilket tilltalar målgruppen. Att använda egna 

definitioner dvs. ge ord och begrepp en ny/annorlunda innebörd verkar vara ett viktigt verktyg i 

kommunikationen. Ett av företagen presenterar en hel ordlista utifrån företagets egna definitioner.  

 

Laclau och Mouffe menar att det alltid finns andra betydelsemöjligheter som genom konkreta 

artikulationer kan ifrågasätta och förändra en rådande diskurs, och understryker den kamp som hela 

tiden pågår kring diskursens struktur
99

. Som förslag på framtida forskning och för att tydligare 

undersöka denna kamp kan ett annat studieupplägg vara lämpligt. Exempelvis en jämförande studie 

som inkluderar snabblåneföretag och någon av “motståndarna”, exempelvis  TV-program som 

Lyxfällan och Plus, eller radioprogram, tidningsartiklar etc. Angående subjektspositioner och identitet 

torde en studie med intervjuer vara extra givande då den intervjuade själv kan berätta hur den upplever 

en subjektsposition osv.  
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