
 

 

Att låna saker och ting… 

När lånade du senast något av någon annan? Vad var det och av vem lånade du? Brukar 

du låna saker av andra? Vad kan det vara i så fall? Har du lånat mer under vissa perioder 

av livet? Tycker du det skulle vara svårt, eller mindre lämpligt att be att få låna vissa 

saker? Vilka? Av vem kan du tänka dig att låna något? Vem skulle du absolut inte vilja 

fråga? Varför? Hur hanterar man lånade saker? Extra försiktigt eller mindre noga? 

Berätta gärna om lån som du minns! Brukar personer i din omgivning låna saker av 

andra? Vem, hur ofta och vad? Vem tror du lånar mycket och ofta? 

 

…och att låna ut 

Brukar du få frågan om du kan låna ut något? Vilka saker skulle det kunna vara? Hur 

upplever du det? Finns det någon som du inte skulle vilja låna ut saker till? Varför? Har 

det hänt att du inte har fått tillbaks det du lånat ut? Vad har du gjort då? Hur kändes det? 

Skriver du upp saker som du antingen har lånat av andra, eller andra har lånat av dig? 

Tror du det var vanligare att låna av varandra förr?  

 

   
 

Pengalån 

Är det skillnad på att låna pengar och saker? Vad anser du om att låna pengar? Har du 

själv erfarenhet av att låna pengar, eller känner du någon som har gjort det? Vilken typ 

av lån och till vad? Finns det något som du inte kan tänka dig att låna till? Vilka olika sätt 

känner du till att ta lån? Vilka för-respektive nackdelar tror du det finns med olika typer 

av lån? Har du någon uppfattning om sms-lån och lån hos lånefirmor? Vem tror du tar 

dessa lån? Vad är en rimlig ränta för olika slags lån? Hur ser du på lån genom 

pantbanker (eller varubelåning)? Har du besökt pantbanker? Vem tror du mest 

använder pantbanker? Har du handlat varor från pantbanken över nätet? 
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Att låna och låna ut 
 



Att vara långivare 

Kan du själv tänka dig att låna ut pengar till någon? Till vem? Och vem skulle du inte vilja 

låna ut till? Finns det något ändamål du inte skulle vilja låna ut pengar till? Vad gör man 

om man inte får tillbaka sina pengar i tid? Ska man ta ut ränta om man lånar ut till någon 

man känner? Kan man tänka sig ”ränta” i någon annan form än pengar, som till exempel 

tjänster? Hur tror du det är att stå i skuld till någon? Eller om någon skulle stå i skuld till 

dig? Har du hört talas om konflikter kring privata pengalån? Är det någon skillnad på att 

låna ut pengar till vänner och till familjemedlemmar? Varför och på vilket sätt i så fall? 

 
 

 

Att låna på banken 

Har du någon erfarenhet av banklån? Om så är fallet, vilken typ av lån? Hur valde du 

bank? Hur gick det till när du tog lånet? Hur upplevde du kontakten med 

bankpersonalen? Prutade du på räntan? Vad anser du om fast respektive rörlig ränta? 

Tycker du det är lätt eller komplicerat att förstå facktermer och specialuttryck kring lån? 

Brukar du kolla bolåneräntor och andra räntor i tidningar eller på nätet? Har du bett om 

råd från andra om/när du har tagit lån? Vem?  

Kan du ge exempel på andra personers erfarenheter och upplevelser av att 

låna pengar i bank? Känner du till någon som har nekats att ta lån? Tror du att folks syn 

på banker har förändrats över tid? Hade bankkontoret och bankpersonalen samma 

betydelse förr som nu?  

 

 

Åsikter om lån  

Vad tycker du om mediedebatten om ”bolånebubblor”, amorteringskrav och takbelopp 

för lån? Vem ska få lov att låna? Känner du till någon som har haft svårt att betala räntor 

och skulder i tid? Vad har hänt då? Känner du till någon som har vänt sig till kommunens 

konsumentrådgivning, eller fått hjälp med skuldsanering? Brukar du se TV-program som 

Lyxfällan där personer har lånat (för mycket) för att kunna köpa konsumtionsvaror? 

Finns det lån som känns mer lämpliga att ta än andra? ”Bra” lån och ”dåliga” lån? Vilka 

saker tycker du inte att det är klokt att låna till?  


