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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka pengarnas möjliga negativa påverkan på studenter och hur 

studenter resonerar om pengarnas värde i vardagen. Empiriskt behandlar uppsatsen varför 

studenter skulle kunna försöka lura den statliga myndigheten Centrala Studiemedels Nämnden 

(CSN) på låne- och studiebidrag. Två fokusgruppsintervjuer har gjorts för att samla in material. 

Intervjuerna har kodats enligt grounded theory-metoden. Resultaten visar att pengar har en stor 

inverkan på informanterna – både på ett negativt och positivt sätt. Studenternas beslut ifall de 

skulle kunna tänka sig att lura CSN beror på ens egna omständigheter och vilka kan påverka 

deras moraliska principer. 

Nyckelord: Pengar, Bedrägeri, Moral, Påverkan, Omständigheter 

Abstract 

This study aims to investigate the possibility of a negative impact of money on students, and how 

they reason in relation to the value of money in everyday life. Empirically, the purpose deals 

with interviews concerning why students might defraud the government authority the Central 

Study Aid Council (CSN) in loans and grants for their own profit. Two qualitative focusgroup 

interviews were conducted to collect materials. These have been encoded according to grounded 

theory method. The results show that money has a huge impact on the informants – both in a 

negative and positive way. Students' decision to deceive CSN depends on their own 

circumstances and thereby changed their moral principles. 

Keywords: Money, Fraud, Moral, Influence, Circumstances 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie har som mål att studera studenters förhållningssätt till pengarnas värde i 

vardagslivet samt hur pengar möjligtvis påverkar studenterna på ett negativt sätt. Vidare omfattar 

studien även orsaken till varför studenter skulle kunna lura den Centrala Studiemedels Nämnden 

- som är en statlig myndighet. För att uppnå vårt syfte på bäst möjliga sätt har vi genomfört två 

fokusgruppsintervjuer som därigenom har analyserats enligt grounded theory-metoden. Det vi 

fann var att pengar har en både positiv och negativ påverkan på studenterna. Beslutet om att lura 

CSN på pengar utgick ifrån studenternas egna, privata omständigheter vilket i sin tur resulterade 

i att studenternas moral försvagades. 
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Förord 

Båda författarna, Angela Cardani och Galina Beloborodova, tar ett gemensamt ansvar för hela 

innehållet av denna uppsats. Vi har båda jobbat likvärdigt med att samla in material, diskuterat 

metoder och slutligen analyserat resultaten genemsamt. Tillsammans har vi suttit framför datorn 

i skolan och transkriberat, skrivit ned varje mening och avsnitt av uppsatsen. Vi har båda två 

ändrat vad den andre har skrivit så därför har vi varit lika mycket delaktiga i denna uppsats.
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1. Inledning 

 

          When it is a question of money, everybody is of the same religion.  

(Voltaire 1694-1778) 

 

Världen idag styrs av ekonomiska intressen. Våra liv är uppbyggda på det sättet att för att en 

individ ska klara sig i världen så måste denne ha ekonomiska tillgångar. Vi föds, vi studerar och 

till slut jobbar vi tills vi måste pensionera oss för att vi är för gamla för att arbeta. Pengar kan ses 

som ett verktyg för att styra sitt liv åt det håll en individ önskar. Människor kan köpa mer eller 

mindre vilka produkter eller tjänster som de vill ifall de har tillräckligt med pengar. Pengar kan 

även fungera som en livboj i kritiska situationer. Utan pengar skulle inte världen av idag fungera. 

Systemet som människor i hela världen har  byggt upp skulle kollidera ifall pengar skulle 

försvinna. Finansiella tillgångar är livsviktigt för individen, dock följer konsekvenser av 

pengarnas existens. En konsekvens kan tänkas vara när en individ bryter mot lagen pga. 

ekonomiska intressen. I dagens samhälle begås det ofta brott där motiven är ekonomiska. Denna 

uppsats handlar om pengarnas värde och påverkan på studenter i det samtida Sverige. Det 

handlar om hur pengabegäret går så långt att individer skulle kunna utnyttja statliga lånebidrag 

och lura systemet. Hur ser studenterna på pengarnas värde i vardagen och vilken betydelse har 

pengar för deras egen identitet? Menar de att CSN-systemet är för enkelt för människor att 

överlista och därmed begå lånebedrägeri? Studien behandlar även drivkrafter som kan påverka 

studenternas val i fråga om bedrägerier mot CSN. 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka pengars möjliga negativa påverkan på studenter som ett 

sociologiskt problem. Vi vill ta reda på varför studenter skulle kunna utnyttja den statliga 

myndigheten Centrala Studiemedels Nämnden (CSN) och lura till sig pengar genom att begå 

bidrags-/lånebrott.  
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3. Frågeställningar 

Hur förhåller sig studenter till bidrags-/lånebrott? Hur påverkar pengar studenternas 

förhållningssätt?  

Hur resonerar studenterna kring pengar och vardagsliv? I vilka bemärkelser spelar pengar roll i 

deras vardagsliv?  

Vad är det som kan få studenter att lura organisationen CSN? Finns det något i bidrags-

/lånesystemet som öppnar för bidrags-/lånebrott? 

4. Avgränsningar 

Eftersom pengar påverkar människor på flera antal olika sätt har vi valt att avgränsa oss till den 

negativa påverkan pengar har. Samtidigt är en studie av människor  i helhet brett och 

svårhanterligt, och vi har därför har valt att avgränsa oss till studenter . Vidare har vi valt 

använda oss av organisationen CSN som fokusområde då deras uppgift just är att hantera pengar.   

5. Teoretiska utgångspunkter & tidigare forskning 

Vi kommer inte ha följande teorier aktiva under hela forskningsprocessen. Däremot går vi 

igenom dessa teorier som förkunskaper som vi är medvetna om och för att kunna utveckla våra 

förförståelser. Den tidigare forskning vi presenterar kommer vi att använda för att resultaten var 

relevanta för oss och gav oss något vi kunde bygga vidare på i forskningsområdet. 

5.1 Cynismen och den blasérade attityden 

Simmel förklarar begreppet cynism som att materiella ting samt abstrakta fenomen kan köpas för 

pengar (Ritzer 2009:149). En cynisk persons uppskattning av livets abstrakta värden minskar och 

pengar fungerar som en kompromiss (Simmel 1978:255). Dock kan cynism uppstå endast i 

samhällen där penningekonomin har ett gott tillstånd efter i sådana samhällen kan allt köpas för 

pengar, menar Simmel (Simmel 1978:256). Cynism leder vidare till en egenskap som han kallar 

för den blasérade attityden (Simmel 1978:256). 

Pengar har en effekt på människor som Simmel menar påverkar ens attityd och inställning till 

världen. (Simmel 1995:200). Den blasérade attityden innebär att en individ har utvecklat en 

likgiltig inställning till sin omgivning pga. av urbana samhället och penningekonomin. (Simmel 



3 
 

1995:200). Individer som innehar denna attityd är inkapabla att skilja på värden mellan olika 

föremål eftersom denne kan köpa abstrakta ting som exempelvis skönhet och rättvisa (Ritzer 

2009:149). Som en effekt av penningekonomin använder sig individer i det moderna samhället 

av sitt intellekt och kalkylerar  för att se ting och förstå världen, istället för att se det ur ett 

känslomässigt perspektiv (Ritzer 2009:150). Människan blir en ”kalkylerande varelse” eller som 

Simmel kallar det, en beräknande karaktär (Ritzer 2009:150). Individen fokuserar sig mer på 

kvantitativa än kvalitativa faktorer i den sociala världen och denne identifierar sig själv alltmer 

genom materiella ting (Ritzer 2009:150). Vår utgångspunkt är i likhet med Simmel att 

pengabegär är ett centralt fenomen i dagens samhälle. Vi föreställer oss att det är just detta begär 

som kan leda till att människor begår bedrägerier som bidragsbrott. Vi utgår även från att 

människan identifierar sig själv genom konsumtion av olika objekt. Ju mer pengar, desto mer 

objekt köper man och desto större chans att identifiera sig själv. 

5.2 Sociala typer 

Enligt Simmel har pengar många negativa effekter på individen och dessa effekter delade han 

upp i olika grupper som han kallar för sociala typer (Ritzer 2009:143). Dessa sociala typer är 

bland annat främlingen, slösaren, äventyraren, fattige och den girige (Ritzer 2009:143). Vi 

kommer endast att använda oss av den girige och förklara vad den sociala typen innebär. Simmel 

talar om två fenomen som han kallar för ”greed” och ”avarice”. Enligt honom har båda två sitt 

ursprung från pengar, dock skiljer han på dem (Simmel 1978:238). Vi har valt att översätta dessa 

begrepp till svenska för bättre förståelse. Begreppet ”greed” har vi översatt till girig, medan 

begreppet ”avarice” har blivit översatt till snål. Den girige typen har ett stort begär efter mer 

pengar, medan den snåla typen är mer fokuserad på att hamstra ihop sin förmögenhet och sina 

köp men njuter inte av själva objekten då de inte bryr sig om dem överhuvudtaget (Simmel 

1978:238-239). Vår förförståelse är i enlighet med Simmel att pengar har en negativ effekt på 

individen vilket kan göra en individ girig eller ibland snål. Sammantaget kan girighet och/eller 

snålhet driva fram en vilja att ha alltmer pengar i stora summor. 

5.4 Moralen 

Kerstin Jacobsson diskuterar om Émile Durkheims begrepp moral vilket är ett fenomen i 

Durkheims sociologi. Jacobsson menar att enligt Durkheim är samhället och moralen förenade 

fenomen (Jacobsson, 2006:8). Moralen är skapad av sociala varelser, vilket gör den till en social 



4 
 

företeelse som är tidsbunden (Jacobsson, 2006:8). Moralen kommer ifrån samhället och fungerar 

som en slags gemenskap som enar samhället. Samhället i sin tur är moralens syftemål och 

därigenom lever samhället och moralen i en symbios (Jacobsson, 2006:8). En moralisk handling 

är en handling som eftersträvar sig till samhällets intressen (Jacobsson, 2006:8). Det innebär 

alltså att moraliska mål och handlingar är själva samhället (Jacobsson, 2006:8). Enligt Jacobsson 

kan handlingar som motiveras av egenintresse och egoistiska skäl enligt Durkheim inte 

definieras som en moralisk handling (Jacobsson, 2006:8). Ifall en individ står inför ett dilemma 

och reflekterar över de negativa konsekvenserna som en viss handling kan frambringa så handlar 

inte individen moraliskt när denne tänker på detta sätt (Jacobsson, 2006:8). Att handla moraliskt 

är som att utföra en plikt som individen känner och denne inte alls funderar på de negativa 

konsekvenserna och agerar för samhällets krav (Jacobsson, 2006:8). 

Jacobsson argumenterar utifrån Durkheim vidare för att moralens grunduppgift är att 

åstadkomma harmoni mellan människor i samhället och för att skapa och förvara solidaritet 

(Jacobsson, 2006:9). Moraliska handlingar ska bidra till att samhällets solidaritet ska 

vidmakthållas. Moralens mekanism fungerar som en förening mellan en individ och en eller ett 

flertal kollektiv (Jacobsson, 2006:9). Därigenom blir moralen konkret och dess framväxt uppstår 

från dessa kollektiva behov (Jacobsson, 2006:9). Moralen är tvåsidig då individen känner både 

ett tvång som utformar sig till en nödvändig plikt från samhället, samt eftersträvning av de goda 

ideal som individen införlivar frivilligt i en grupp (Jacobsson, 2006:9). Det skapas en binär 

uppdelning av moralen för individen där dennes agerande aldrig är helt hängivna till varken 

handlingar av tvång eller frivillighet (Jacobsson, 2006:9-10). 

Vidare påpekar Jacobsson  att Durkheim menar att eftersom moralen är flexibel så ändras den 

över tid och anpassar sig till det kollektiv de befinner sig i (Jacobsson, 2006:10). Exempelvis 

ändra den i relation till vilken klass individen tillhör, politiska tillhörigheter, yrke osv. 

(Jacobsson, 2006:10). Till detta kommer att i det moderna samhället – som har växt sig större – 

så blir relationerna mellan olika gruppers gruppmedlemmar mer opersonliga (Jacobsson, 

2006:10).  

Det innebär inte att moralen försvinner i takt med att världen moderniseras, men den blir allt 

mindre konkret. Det blir mer abstrakta tabun och ett alltmer bevarande av människans rättigheter 

(Jacobsson, 2006:11). Moralens elementära faktorer existerar i dagens moderna samhälle, men 

individens känsla för moraliskt agerande har ändrats. I det moderna samhället är moralen mer 
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gruppfokuserad även om den generella moralen lever kvar och är fortsatt viktig för samhällets 

integrering (Jacobsson, 2006:11) . I ett sekulariserat samhälle har det moraliska handlandet 

utvecklats med ett nytt element förutom plikt och ideal. Detta ideal kallar Durkheim för 

autonomin som menas att människan utvecklar en starkare uppfattning för individens rättigheter 

(Jacobsson, 2006:11).  

Åt andra hållet påpekar Jacobsson att individens potential att agera moraliskt har förbättrats i och 

med att individens moraliska medvetenhet har utvecklats. Den har utvecklats till att bli mer 

begärande då, som Durkheim påtalat, individualismen tillsammans med rationalismen har slagits 

samman för att skapa mer rättvisa (Jacobsson, 2006:12). Våra förförståelser utifrån Jacobssons 

läsningar av Durkheim är att moralen har ett stort utrymme i fråga om bedrägerier. Vår 

föreställning är att studenternas beslut om att lura CSN kommer att påverkas mycket av deras 

moraliska principer. 

5.3 Känslan för det allmänna 

Kerstin Jacobsson resonerar utifrån Émile Durkheims reflektioner om moral, staten och 

samhället i känslan för det allmänna (Jacobsson, 2010). Enligt henne är människor oftast 

medvetna om samhället och sin egen vilja om att vara en del av den. Hon använder Durkheims 

begrepp medvetenhet om helheten för att påpeka att även om individualismen präglas i det 

moderna samhället upplever människor fortfarande en samhällskänsla (Jacobsson, 2010:336). 

Samhällskänslan är det uttryck för det allmänna som har med uppfattningar om ömsesidighet och 

kollektivitet att göra. Även om denna gemenskap är funktionell och jordnära medför det inte till 

att människor känner en stark gemenskap gentemot varandra, menar Jacobsson (Jacobsson, 

2010:339). Människor vill att det allmänna ska framstå som en medborgerlighet – att alla är med 

och medverkar samt att det allmänna gäller för alla, skriver Jacobsson. Paradoxalt nog har staten 

en särskild roll att spela i samhället (Jacobsson, 2010:339). Staten framställs av människor som 

en företrädare för medborgarna i Sverige och det allmänna. Staten och medborgarna är inte 

varandras motpoler utan rättare sagt varandras medparter, menar Jacobsson (Jacobsson, 

2010:340). Medborgarna ska dela ansvar och uppleva delaktighet i samhället och det är 

förväntningen av delaktigheten som tar sin form i en samhällskänsla, skriver Jacobsson 

(Jacobsson, 2010:341). 

Vi uppfattar Jacobssons reflektioner utifrån Durkheims sociologi som moderna och aktuella för 

Sverige i samtiden. Hon talar om människors relation till staten och vi kopplar hennes 
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reflektioner till våra informanters inställning mot en statlig myndighet. Vår föreställning av 

Jacobssons påståenden är att våra studenter känner sig delaktiga till myndigheten CSN och 

därmed – precis som Jacobsson menar – är medparter samt att studenterna upplever en typ av 

samhällskänsla gentemot myndigheten. Den samhälleliga gemenskapen är kärnan för hennes 

grundtankar vilket kan kopplas till fenomen som moral och egoism vilket vi anser beröra våra 

frågeställningar. 

5.5 Småfifflaren, balanskonstnären & samhällsbärarna 

Lotta Björklund Larsen har i sin studie av människor som köper svartarbete visat på hur 

människor kan förhålla sig till staten och ibland lura den (Björklund Larsen, 2003). Enligt henne 

kan människor vända sig till det dolda och privata när de känner att förtroendet för en statlig 

myndighet eller staten har brustit (Björklund Larsen, 2003:33). Ett minskat förtroende för en 

myndighet ökar individens villighet att lura den (Björklund Larsen, 2003:33). Björklund Larsen 

använder begreppen småfifflaren och småfifflande för att beskriva människors sätt att få lätta 

pengar som denne använder för sin egen konsumtion (Björklund Larsen, 2003:29). Enligt henne 

har småfifflaren en tendens att rättfärdiga sina handlingar genom att hävda att man har fifflat 

pga. tidigare upplevd orättvisa från exempelvis en statlig myndighet (Björklund Larsen, 

2003:29). Därför anser fifflaren att denne har rätt till en kompensation för orättvisan och agerar 

rätt ur en moralisk synvinkel (Björklund Larsen, 2003:29). Småfifflaren baserar sina beslut på att 

lura en myndighet på sina egna moraliska och etiska principer och dessa principer 

överensstämmer vanligtvis inte med samhällets normer och lagar (Björklund Larsen, 2003:35). 

Björklund Larsen jämför småfifflaren med entreprenören. Entreprenören är en individ som har 

kompetensen att finna olika slags möjligheter till att fiffla och dra nytta av dessa möjligheter för 

att senare få ett vinst (Björklund Larsen, 2003:31). En likhet mellan entreprenören och 

småfifflaren är att bägge två känner en tillfredsställelse i att ha ordnat någonting svart (Björklund 

Larsen, 2003:31).  Småfifflaren ser vinsten som en materiell och finansiell tillfredsställelse, 

entreprenören däremot känner båda dessa tillfredställelser men även makt, skicklighet, 

samhällsstatus m.m. (Björklund Larsen, 2003:31).  

Utifrån boken ”Känslan för det allmänna” skriver Björklund Larsen också om olika grupper av 

människor som sinsemellan delar inställning till staten. Dessa har författaren delat upp i fyra 

olika indelningar som hon kallar för reciprocitet (Björklund Larsen, 2010:261). Begreppet 
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reciprocitet definierar hon som en relation som uppstår mellan två aktörer genom ett byte från 

den ena aktören till den andra. Aktören som mottar bytet känner skuld att ge tillbaka och det 

skapas en ”ge, ta emot och att ge igen”-relation (Björklund Larsen, 2010:244). Det förväntas en 

ömsesidighet, en reciprocitet när en sak eller en tjänst utbyts (Björklund Larsen, 2010:243-244). 

Dessa grupper av reciprocitet medför också ett eget förhållande till staten (Björklund Larsen, 

2010:261). Björklund beskriver fyra typer av reciprocitet men vi kommer endast använda oss av 

två reciprocitet till denna uppsats. Detta pga. vi anser att de två resterande former av reciprocitet 

är för extrema och därmed irrelevanta för just vår studie. Däremot är de andra två typerna av 

reciprocitetformerna, som Björklund Larsen kallar för balanskonstnären och samhällsbärarna, 

mer lämpliga eftersom vi endast kommer att undersöka studenters inställning till en myndighet 

och inte staten i allmänhet. 

Den första formen av reciprocitet – balanskonstnären – bottnar i en individ som känner att denne 

måste balansera sina utgifter med sina inkomster (Björklund Larsen, 2010:251). Denne individ 

kan tycka att utgifter som exempelvis moms eller skatt betalas i överdrift till staten. Staten kräver 

mer pengar än vad som behövs. Balanskonstnären kan även tycka tvärtom, att staten betalar ut 

pengar på fel saker eller projekt (Björklund Larsen, 2010:251). Samtidigt tycker 

balanskonstnären att statens företrädare får en högre levnadsstandard än vanliga svenska 

medborgare, det vill säga för lite pengar går till medborgarna och statens företrädare får mer 

pengar än vad de egentligen borde få (Björklund Larsen, 2010:251). När balansen inte kan 

åstadkommas, enligt konstnären, så jämnar denne ut det genom att jobba svart eller helt enkelt 

inte bidra med vita pengar till staten (Björklund Larsen, 2010:262). Vi utgår från att svart arbete 

är ett slags lurendrejeri eller bedrägeri mot staten och därför har vi valt denna teori. Principen här 

är att det finns individer som inte upplever en bra balans mellan en själv och staten eller en 

statlig myndighet och därför vill de jämna ut denna genom bedrägeri och tillrättfärdiga ett sådant 

handlande. 

Den andra typen av reciprocitet vi tänkte använda oss av är den som kallas för samhällsbärarna. 

Denna form baseras på individer som känner en stor moralisk attityd gentemot staten. 

Samhällsbäraren känner till alla typer av bidrag som denne kan få av staten och känner själv 

viljan att bidra till staten. De känner att de får mindre än vad de ger tillbaka till staten, men det 

känns inte som ett problem då denne känner att en plikt fullföljs (Björklund Larsen, 2010:262). 
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Vår utgångspunkt är att studenterna är medvetna om bidragen som CSN erbjuder dem och därför 

känner de en uppskattning och moralisk plikt till myndigheten. Däremot föreställer vi oss inte att 

studenterna anser att det är moraliskt rätt att staten får mer än vad de ger tillbaka till individen – 

till skillnad från en samhällsbärare som inte skulle bli besvärad av det. 

6. Urval 

Vår studie inriktar sig på studenters uppfattningar och reflektioner kring CSN, pengabidraget och 

dess värde. Vi gjorde vad Jan Trost kallar för ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskarna 

praktiskt och strategiskt väljer vilka de vill intervjua (Trost, 2010:140). Först funderade vi på att 

sätta upp annonser på anslagstavlor runt om i Södertörns högskola, men sedan bestämde vi oss 

för att det var mer praktiskt att intervjua människor i vår närhet eftersom de ändå är studenter 

allihopa och är relevanta till vår studie. Trost påpekar nackdelen med denna metod och menar att 

det finns risk för att forskarens utvalda intervjupersoner är för säregna för studien, men vi anser 

att den risken är liten i vår situation då vi har valt studenter som har erfarenhet av CSN (Trost, 

2010:140). Därför blev vår urvalsgrupp ett antal studenter (varav vi är bekanta med de flesta)  

som tar studiebidrag eller lånebidrag från CSN, eller de båda bidragen för den delen. 

Vi gjorde detta val utifrån studiens mål för att studera och få fram studenternas reflektioner, 

tankar och inställningar till lånebidragsbrott och pengarnas värde för studenten i vardagen 

(Wibeck, 2000:54). Denna strategi kallas för purposive samples och används just för 

fokusgruppsintervjuer vilket var anledningen till att vi valde att använda oss av den metoden 

(Wibeck, 2000:54). Studenterna har en god uppfattning av CSN då de har erfarenhet av att få 

studiebidrag och majoriteten har tagit lån. Syftet med urvalet var att  hitta ett mönster hos 

studenterna för att kunna påtala möjliga liknande mönster även hos andra studenter som har 

liknande erfarenheter och ekonomiska relationer som de studenter vi har intervjuat (Wibeck, 

2000:51-52). 

7. Metod 

För att svara på våra frågeställningar och uppnå vårt syfte har vi främst bestämt oss för att göra 

en kvalitativ studie enligt grounded theory-metoden. Grounded theory går ut på att forskaren 

framställer teori genom att systematiskt koda och registrera det datamaterial som forskaren 
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observerar omkring sig (Lindgren, 2008:119). Detta innebär att forskaren inte ska vara styrd av 

en redan konstruerad teori under hela undersökningen, istället ska denne hålla ett öppet sinne för 

alla olika slags intryck (Lindgren, 2008:120). Vårt mål var att få reda på studenters olika 

föreställningar, erfarenheter och åsikter om ämnet vi studerade, därför ansåg vi att 

fokusgruppsintervjuer vore ett bra sätt att få in flera perspektiv från olika studenter som 

tillsammans reflekterar om ämnet. Vi menade också att det var viktigt att hålla oss öppna inför 

det de sa och inte vara teoretiskt bundna redan när vi kom till intervjuerna eller när vi började 

analysen av fokusgrupperna. 

För att samla in relevant data har vi gjort två djupintervjuer med en fokusgrupp på fyra studenter 

och den andra intervjun med tre studenter. Att göra på detta sätt menar Wibeck är lämpligt när 

målet är att jämföra fokusgruppmedlemmarnas inställning till ett ämnesområde vilket vi 

uppfattar kan bidra till ett mer varierande resultat (Wibeck, 2000:51).  

Vi började med att skapa en intervjuguide där vi ställde upp tre olika frågeområden vilket Trost 

rekommenderar att intervjuarna ska göra (Trost, 2010:71). De tre frågeområden vi valde var 

”CSN & studenter”, ”Bedrägerier mot CSN” och ”Pengarnas påverkan på studenter”. Vi hade 

även formulerat och skrivit ned ett flertal startfrågor (se bilaga 1) som vi använde under 

intervjuernas gång. Vi valde att göra en blandning av ostrukturerade och strukturerade intervjuer 

där ostrukturerade intervjuer betyder att intervjuarna låter respondenterna tala i en fri diskussion 

och låta dem styra den mer än intervjuarna själva (Wibeck, 2000:45).  Däremot hade vi ett par 

startfrågor till de intervjuade då vi presenterade dem våra frågeområden så att de kunde starta 

sina diskussioner och detta kan ses som lite strukturerat (Wibeck, 2000:45). 

I strukturerade fokusgrupper menar Wibeck att intervjuaren  griper in och styr intervjun för att 

kontrollera diskussionsämnena (Wibeck, 2000:45). Detta gjorde vi vid flera tillfällen då 

studenterna diskuterade sig bort från frågeområdet och talade om andra ämnen som inte var 

relevanta. Då såg vi oss tvungna att gripa in och ställa andra frågor för att få respondenterna 

tillbaka till ämnesområdet. Dessutom följde vi upp deras svar med följdfrågor under intervjuns 

gång vilket även det kan ses som strukturerat (Wibeck, 2000:45). En nackdel med strukturerade 

intervjuer kan vara att forskaren inblandar sig för mycket i en intervju och därmed kan influera 

respondenternas föreställningar och respons och detta är något vi var mycket väl medvetna om 

och var försiktiga med (Wibeck, 2000:46).  
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Vårt mål var att skapa en fri diskussion i våra frågeområden och få fram studenternas argument, 

åsikter och föreställningar. Det är just därför vi valde att använda oss av en blandning av 

ostrukturerad och strukturerad fokusgruppsintervju (Wibeck, 2000:45). I ostrukturerade 

fokusgrupper blir det lätt oorganiserat under intervjun men däremot kan respondenterna tala om 

kontroversiella perspektiv vilket är väldigt intressant för studien (Wibeck, 2000:46). Under 

analysen av ostrukturerade intervjuer kan det bli svårt för forskarna att bearbeta materialet 

eftersom mycket – i vårt fall – irrelevant data har samlats in (Wibeck, 2000:46).  

Den första intervjun gjordes på Södertörns högskola i ett grupprum inne i biblioteket. Det var 

under en tisdagskväll – den 27:e november – och det var att få antal elever som satt kvar och 

studerade i lugn och ro. Efter att vi alla hade samlats i grupprummet hade vi en kort 

överblickande presentation för våra deltagare om vår undersökning och hur frågeområdena var 

uppdelade i. Vi ställde våra startfrågor för det första frågeområdet så att de skulle få en insyn och 

en start på diskussionerna. Därefter sattes intervjun i rullning, alla frågeområdena togs upp med 

hjälp av våra startfrågor och under hela intervjun så sammanflätades frågeområdena ihop. Denna 

intervju varade  en timme och fjorton minuter. 

Den andra intervjun tog plats på Södertörns högskola i Primus-huset där vi slog oss ned vid ett 

bord som stod vid en av entréerna till byggnaden. Vi använde oss av samma frågeområden och 

startfrågor som vi hade under den första intervjun. Däremot kände vi oss mer efterkloka och bad 

exempelvis de intervjuade att motivera sina svar mer utförligt. Detta är definitivt en fördel då vi 

blivit mer medvetna om att få utförligare svar så att vi kan utvärdera deras svar bättre. Denna 

intervju tog 46 minuter. Under den senare halvan av intervjun kom det flera förbigående men de 

påverkade inte intervjun så att vi var tvungna att avbryta den. 

Denna intervju tog mindre tid än den första eftersom att deltagarna höll sig till ämnesområdet 

under hela intervjun och vi behövde inte ingripa – till skillnad från den första då vi ingrep efter 

att ha taktiskt väntat på en paus i ca. 20 min. Båda intervjuerna har spelats in med mobiltelefon 

och sedan har vi återlyssnat på materialet och skrivit ned de svar som vi fick. Vi anser att de båda 

intervjuerna har gett oss mycket intressant och relevant material att utvärdera. 

Den första intervjun bestod av fyra deltagare medan den andra intervjun bestod av tre deltagare. 

Med etiska anledningar i åtanke bestämde vi för att hålla alla de intervjuade anonyma och gav de 
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därför fiktiva namn (Trost, 2010:72). De fiktiva namnen från den första intervjun är Erik, Eva, 

Emma och Evelina. De fiktiva namnen från den andra intervjun är Natalie, Nora och Nina. Trost 

menar att intervjuaren aldrig får uppge namnen på vem man har intervjuat till någon annan 

(Trost, 2010:62). Båda författarna tar ansvar för tystnadsplikt vilket innebär att vi håller 

intervjupersonernas namn anonyma i studien och håller intervjupersonernas uttalanden 

konfidentiella – det går inte att ta reda på vem som har sagt vad (Trost, 2010:61-62). 

Från början hade vi tänkt att ha med fyra gruppmedlemmar i varje intervju, dock förändrades 

omständigheterna i den andra intervjun så att vi slutligen intervjuade tre studenter. Wibeck 

menar att en fokusgrupps medlemmar inte får vara färre än fyra eftersom det kan uppstå 

dynamiska problem mellan deltagarna. Problemen kan exempelvis vara att varje deltagare 

ständigt kommer att agera som fredsmäklare mellan de två andra deltagarna  eller att den tredje 

deltagaren väljer att hålla sig mer självständig och låta de andra två deltagarna debattera och 

diskutera emot varandra (Wibeck, 2000:50-51). 

Dock kan även grupper med tre deltagare som kallas för triader ha sina fördelar och fungera bra 

under intervjun (Wibeck, 2000:49). I en triad kan varje deltagare få mer eller mindre lika stort 

utrymme för sina yttranden (Wibeck, 2000:49). Samtidigt är det enklare att överlämna och ta 

emot respons i sådana grupper (Wibeck, 2000:50). Alla deltagare har tillräckligt med tid för att 

få fram sina argument och ge svar på de andra deltagarnas reflektioner (Wibeck, 2000:50). 

Kontakten och informationsutbytet är mer personliga i jämförelse med större grupper på 

exempelvis sju personer, skriver Wibeck (Wibeck, 2000:50). En annan fördel med grupper på tre 

deltagare är att gruppatmosfären blir vare sig alltför nära och påträngande för gruppdeltagarna 

eller alltför anonym (Wibeck, 2000:50). En fokusgrupp med tre deltagare är ett lagom antal för 

medlemmarna att behärska individernas olikheter i sina inställningar och åsikter, skriver Wibeck 

(Wibeck, 2000:50). Vi var medvetna om de olika problem som kan uppstå, dock anser vi inte att 

vi har stött på allvarliga problem eller svårigheter under våra intervjuer. 

Båda fokusgrupperna vi intervjuade var homogena vilket innebär att gruppmedlemmarna har 

gemensam kännedom och mer eller mindre samma kunskap om ett visst ämnesområde  (Wibeck, 

2000:51). Detta kan medföra att gruppdeltagarna känner en mer tillmötesgående inställning till 

att delta i diskussionen och berätta om sina åsikter (Wibeck, 2000:51). Deltagarna var i ungefär 
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samma åldersgrupp – mellan 20-25 – samt delar samma socioekonomiska bakgrund vilket är en 

viktig egenskap för en homogen grupp (Wibeck, 2000:51). 

Från början funderade vi på att intervjua studenter som är inte bekanta med varandra men vi 

övervägde konsekvenserna av att de skulle möjligtvis inte agera på ett naturligt sätt och inte 

känna sig bekväma med att uttala sina åsikter (Wibeck, 2000:52). Därför bestämde vi oss för att 

välja studenter som redan är bekanta med varandra och studenter som har studerat över en lång 

tid på en högskola eller universitet. Wibeck kallar detta för redan existerande grupper och det är 

alltså när de intervjuade redan känner varandra som exempelvis har en vänrelation – vilket alla 

våra intervjuade hade förutom en av dem. Vi valde att använda oss av redan existerande grupper 

då vi ansåg att det skulle finnas mer möjlighet för de i gruppen att prata mer och ha en mer 

avslappnad och  naturlig inställning gentemot de intervjuade, vilket Wibeck rekommenderar 

(Wibeck, 2000:52-53). Majoriteten av studenterna har studerat över två år vilket innebär att de 

delar en lång erfarenhet av CSN och bidragspengarna (Wibeck, 2000:51).  

I den första fokusgruppen kände tre av de fyra gruppmedlemmarna varandra medan i den andra 

fokusgruppen kände alla deltagarna varandra. Detta kan vara till en fördel då de som redan är 

bekanta med varandra och känner sig mer bekväma under intervjuns gång (Wibeck, 2000:52). 

Dessutom menar Wibeck att gruppdynamiken fungerar mer som en social enhet när de i 

fokusgruppen redan är bekanta med varandra (Wibeck, 2000:52). Vi känner igen vår egen 

situation i detta påstående och tycker att dynamiken i båda våra grupper flödade på väldigt bra, 

speciellt när vi själva kände till majoriteten av våra intervjudeltagare. Nackdelarna med grupper 

som består av bekanta är att ett flertal åsikter möjligtvis inte nämns eftersom deltagarna är 

medvetna om dessa och tycker att det inte är nödvändigt att ta upp dem (Wibeck, 2000:53). Vi 

menar dock att de intervjuade inte höll tillbaka på sina åsikter särskilt mycket speciellt när det 

kommer till den andra intervjun då vi uppmuntrade deltagarna att motivera sina svar mer. 

Det finns en risk att deltagarna förbiser att de är med i en intervju och kan då hamna i sitt 

vardagliga samspel och kanske inte svara så eftertänksamt på frågorna (Wibeck, 2000:53). Det är 

en risk som uppstår oavsett om intervjuarna är bekanta med intervjumedlemmarna eller inte 

vilket innebär att det går inte att göra så mycket åt det problemet (Wibeck, 2000:52). Vi kände 

att vissa av våra deltagare hamnade i den rollen där vi försökte åtgärde det problemet genom att 

be de motivera sina svar så att de tänkte efter lite mer. 
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7.1 Transkriberingen 

Transkriberingen är en viktig del i analysarbetet som tar lång tid att processera (Wibeck, 

2000:81). Det är dock ett bra sätt att genomföra en systematisk analys (Wibeck, 2000:81). I 

princip betyder begreppet transkribering att intervjuaren skriver ut samtal som denne har spelat 

in under intervjuns gång, det vill säga att man skriver och översätter samtalen till skriftspråk 

(Wibeck, 2000:81). Wibeck nämner tre transkriptionsnivåer där nivå ett är ovanligt noggrant 

transkriberat och nivå tre är lagom transkriberat (Wibeck, 2000:83-84). Nivå två är 

mellanliggande och är en blandning av nivå ett och tre (Wibeck, 2000:83).  

När vi hade transkriberat vårt material upptäckte vi att vi hamnade på nivå tre men även lite på 

nivå två. Med nivå tre menar Wibeck att intervjuarna har transkriberat på ett sätt där de 

huvudsakliga innehållen har skrivits ned och andra uppbackningar som exempelvis avbrutna 

meningar lämnades kvar (Wibeck, 2000:84). Även om vi lämnade bort vissa instämmande ljud, 

pauser och slangspråket behöll vi fortfarande vissa skrattljud och uppbackningar i 

transkriberingen. Detta bestämde vi under transkriberingens gång för att behålla samtalens 

naturliga flyt och samtidigt ta fram de huvudsakliga innebörden för att ge bättre 

läsningsförståelse – istället för en bokstavlig nedskrivning av slangspråk (Wibeck, 2000:81).  

En svårighet med transkriberingen var när vi återlyssnade på våra intervjuer och upptäckte att det 

var flera som pratade i mun på varandra vilket gjorde det svårt för oss att höra vem som sade 

vad. Dessa situationer av överlappande tal kan tyda på att de intervjuade känner stark inlevelse 

för ämnesområdet eller så kan det tyda på att det råder en konkurrens mellan två eller fler 

intervjuade (Wibeck, 2000:82). Under transkriberingen var det som sagt svårt att urskilja vem 

som sade vad så vi fick ofta lyssna på samma spår om och om igen vilket var tidskrävande. 

Däremot menar Wibeck att när sådana här överlappande tal uteblir i transkriberingen – vilket vi 

gjorde – finns det risk att mycket meningsfulla detaljer kan gå förlorat (Wibeck, 2000:82). 

Under transkriberingen märkte vi även att våra frågeområden sammanvävdes i vissa moment 

under våra intervjuer – vilket Wibeck varnar om i analyseringen av ostrukturerade intervjuer 

(Wibeck, 2000:46). Denna situation gjorde svårt för oss att organisera våra svar i förhållande till 

frågeområdena. Därför finns det orsak att nämna att vissa sammanvävningar kan märkas. 
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Efter att vi har transkriberat vårt material påbörjade vi kodningen enligt grounded theory, där vi 

följer Sven-Åke Lindgrens förklaring av hur en sådan process kan gå till (Lindgren, 2008:120). 

Vårt första steg var att genomföra en så kallad öppen kodning (Lindgren, 2008:120). Vi testade 

och organiserade vårt material genom att hitta sammankopplingar i ord och meningar som 

återkom i materialet (Lindgren, 2008:120). Därefter gav vi namn till de interaktioner, åsikter och 

inställningar hos de intervjuade och liknande sociala fenomen som vi hade funnit. Lindgren 

kallar dessa namn för egenskapsbegrepp (Lindgren, 2008:120). 

Vidare kategoriserade vi våra uppfunna begrepp som sammanhängde med varandra samtidigt 

som vi hade deras särdrag i åtanke (Lindgren, 2008:121). Genom att gruppera begrepp som hör 

ihop skapade vi olika kategorier och detta är ett slags abstrahering av våra egenskapsbegrepp 

(Lindgren, 2008:121). Vårt nästa steg var att vi jämföra kategorierna sinsemellan för att finna 

relationer som förknippar kategoriernas kärnegenskaper (Lindgren, 2008:121). 

Medan vi skapade och analyserade våra kategoriers relationer till varandra jobbade vi samtidigt 

med att utveckla dessa genom specificering av varje kategori. Med specificering menar vi att 

med hänsyn till kategorins särdrag och dimensioner kunde vi använda dessa för att kunna skilja 

kategorierna från varandra (Lindgren, 2008:121). Denna slags granskning kallas för axial 

kodning och sker parallellt med öppen kodning (Lindgren, 2008:121). Vi jämförde och pendlade 

mellan våra kategorier tillbaka till våra begrepp för att finna mönster på en mer abstrakt nivå. 

Efter vår specificering ändrade vi våra kategorinamn till vad vi tyckte blev till det bättre och 

ändringen gjorde vi för att vi ansåg att våra dåvarande kategoribegrepp inte var så abstrakta. 

När vi hade fått till våra kategoribegrepp började vi fundera ut mönster och hur dessa kategorier 

sammansmälter med varandra på en ännu mer abstrakt nivå (Lindgren, 2008:122). Därigenom 

konstruerade vi våra påståendesatser som innehåller våra kategoribegrepp vilket vi senare stärkte 

med våra tidigare teoretiska inspirationer. 

Under hela kodningen skrev vi ofta ned viktiga meningar eller idéer som vi diskuterade fram 

mellan varandra. Dessa meningar fungerade som våra utgångslägen då vi letade efter våra 

begrepp, kategorier och abstrahering av våra kategorier. Det här sättet att anteckna kallar 

Lindgren för memos och han menar att de är väldigt betydelsefulla under en kodningsprocess då 
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forskaren får reflektera fritt och ventilera ut sina tankar  utan att tänka på giltighet eller 

genomförda formuleringar (Lindgren, 2008:122-123). 

Efter transkriberingen och kodningen av våra två intervjuer  jämförde vi våra resultat mellan 

intervjuerna. Vi jämförde även respondenternas svar inom de båda intervjuerna och letade efter 

likheter och skillnader mellan svaren. Slutligen har vi utifrån våra jämförelser, analysering och 

bearbetning framställt en egen teoretisk påståendesats som nämns längre fram i studien. 

7.2 Validitet 

Wibeck skriver mycket om validitet i forskning som har tillämpat fokusgruppsintervjuer och hon 

menar att en risk för mindre trovärdighet i det de intervjuade säger kan öka beroende på 

gruppens dynamik. Exempelvis kan grupptryck, dramatiserade uttalanden för att göra intryck på 

deltagarna eller helt enkelt utelämna åsikter som kan sticka ut från gruppen minska 

trovärdigheten (Wibeck 2000:121). Vi argumenterar för att alla av våra intervjuade – förutom en 

– var bekanta med varandra vilket skapade en avslappnad atmosfär under de båda intervjuerna. 

Deltagarna har därmed ett mindre behov av att göra intryck på varandra och hade ingen 

anledning till att utelämna sina riktiga åsikter. Däremot kunde några få ta mer plats i intervjuerna 

vilket gav några mindre rum att uttala sig, men då var det upp till oss att fråga de som vi tyckte 

inte tog lika mycket plats som de andra. Ytterligare diskuterar Wibeck om att validiteten hotas 

även ifall de intervjuade befinner sig i en ny och ovanlig miljö för fokusgruppsdeltagarna 

(Wibeck 2000:121). Vi förstår detta argument men eftersom alla våra deltagare var studenter 

som är vana vid en högskolemiljö, så tror vi inte att detta minskar trovärdigheten i studenternas 

uttalanden och validiteten behålls i sin tur. 

8. Resultat 

8.1 Kompetensens manifestation 

Den första kategorin vi skapade omfattar studenternas åsikter om CSN som verksamhet och 

deras arbetssätt, åsikter som är både positiva och negativa. Vidare innehåller kategorin de olika 

motiv som leder till att studenter lurar CSN på pengar. Begreppen som kategorin innehåller är 

motiv, bedrägerier, CSN:s fördelar och nackdelar.  
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Erik tycker att det är svårt att lita på CSN:s personal eftersom återbetalningsplanerna har varit 

felaktiga och myndigheten begär för mycket betalning av studenten än vad som egentligen ska 

betalas. Emma ifrågasätter CSN:s regler och Evelina berättade att det har funnits situationer där 

för lite eller inget studiebidrag har betalats ut till henne och hennes bekanta. Fyra våra sju 

studenter var missnöjda med CSN:s arbetssätt på flera olika sätt och påpekade att det fanns 

inkompetent personal som informerar för lite om förändringar i reglerna som kan vara viktiga för 

studentens planer. 

”På CSN jobbar ofta lekmän som inte är kompetenta. Vilket är ifrågasättbart.” (Eva) 

Eva ansåg att tillgängligheten var bristfällig då hon hade talat med en automatsvarare. Även 

Evelina hade bekräftat detta då hon hade talat med en från personalen som dock inte var en 

handläggare som kunde informera om viktiga uppgifter som handlade om hennes studier. Dessa 

missnöjen kan senare utvecklas till motiv för att lura CSN. 

Natalie och Nora berättade om bekanta som har tagit CSN-lån, rest utomlands och inte återvänt 

till Sverige för att betala tillbaka sina skulder. De menar att deras bekanta inte hade planerat att 

inte betala tillbaka skulderna när de först tog lånen. Däremot sade de att de själva skulle kunna 

lura CSN pga. verksamhetens brister. Studenternas negativa inställning på CSN:s arbetssätt 

återkommer genom de två intervjuerna och det är myndigheten CSN:s kompetens som ifrågasätts 

väldigt ofta. Tre av informanterna diskuterar varför problemen med lånebedrägerier fortfarande 

finns kvar. Nora undrade varför CSN inte har åtgärdat problemet ordentligt ifall de har vetat om 

det väldigt länge. Nina instämde och sade att det är ett problem och till slut undrade också varför 

CSN inte gör någonting åt problemet. Vi föreställer oss att myndighetens brister uppfattas som 

missnöje hos studenterna och därigenom fungerar som en slags motivation för idéer om att lura 

dem.  

”Jag tycker inte att det är fel! Jag tycker de gör rätt. Jag tycker att CSN får skylla sig 

själva – ifall de är mesar så får dem vara mesar. Jag kan ta en miljon kronor och jag 

vet att jag kommer att komma undan ifall jag inte kommer tillbaka till det här landet” 

(Nora) 

När vi frågade Nina, Nora och Natalie vad studenternas – som lurar CSN – största motiv är så 

menade de tre att studenter gör det bara för att få till sig mer, lättillgängliga pengar. 
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De positiva aspekterna av CSN som fem av studenterna nämnde är att det är enkelt att få tillgång 

till studiebidrag eller lånebidrag och att räntan på att betala tillbaka skulderna är låg. Vidare 

nämner en av de intervjuade att skulden inte syns när studenten senare i framtiden vill söka till 

bostadslån som alla instämde att de tyckte var bra. Till sist så är det även det själva möjligheten 

att alla kan studera i Sverige och få ett statligt lån. 

”Det funkar hyfsat ok, exempelvis med hur enkelt det är att få pengar. Sättet dem ger 

pengar funkar väldigt bra.” (Erik) 

8.2 Den självrättfärdigande egoismen 

Denna kategori omfattar våra intervjuades inställningar till bedrägerier och deras uttalanden 

angående motiven en student kan ha för att lura CSN på pengar. Vidare innehåller kategorin 

studenternas resonemang om rättfärdigandet av bedrägerier. Utifrån studenternas återkommande 

argument och tankegångar har vi skapat tre begrepp som vi kallar för rättfärdighet, bedrägeri 

och motiv. Dessa begrepp bildade vår andra kategori som vi kallade för den självrättfärdigande 

egoismen.  

Det första begreppet rättfärdighet omfattar studenternas ursäkter till varför de har lurat CSN eller 

skulle kunna lura dem. Eva säger att hon tycker att hon är berättigad till att lura myndigheten 

CSN då hon fick för lite pengar i skatteåterbäringen och skulle kunna tänka sig förskingra pengar 

från CSN för att få tillbaka det som staten tog ifrån henne. 

”För mig personligen skulle det vara så här att CSN är ju ändå en myndighet, och vi 

talar om rörande likvider, skattepengar som jag har betalat – ja, det går runt. Jag 

betalade för mycket skatt när jag förut jobbade mina fyra första månader. Och då tänker 

jag, pga. ett myndighetsfel där så fick jag inte tillbaka dem på återbärningen, då tänker 

jag att det är inte mer än rätt att jag tar min självrätt och förskingrar lite pengar, men 

det är bara i mitt eget fall. Jag skulle inte säga att det är rätt för någon annan beroende 

på dem omständigheter i det specifika fallet. Alltså självtäckt, det är ju ändå ett brott, 

men jag skulle säga att det är befogat i en proportionalitetsbedömning.” (Eva) 

 I Emmas fall menar hon att hon egentligen inte var berättigad till studielån när hon ansökte trots 

att hon visste att hon inte hade tilltäckligt med poäng. Dock blev hon berättigad veckan efter pga. 

att hon hade klarat av en gammal tenta som gjorde att hon fick tillräckligt med poäng för att få 
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studielån. Hon ursäktar sig med att det inte var så farligt eftersom hon ändå kommer betala 

tillbaka pengarna.  

Vidare upptäckte vi att studenterna uppfattar att det finns olika omständigheter hos olika 

individer som har mindre möjligheter att få en inkomst som gör att de är i större behov av 

pengar. Evelina säger att omständigheterna gör att en individ agerar på olika sätt och att om hon 

skulle vara i Evas situation då skulle hon möjligtvis tänkt och handlat på ett annorlunda sätt än i 

vanliga fall. Vidare nämner Eva att omständigheterna kan vara ännu mer dramatiska än hennes 

egna. Hon ger ett exempel på en ensamstående mamma som inte har råd att betala sina räkningar 

och inte har pengar för att köpa mat till sina barn. I detta fall, enligt Eva, skulle den 

ensamstående mamman hellre lura CSN och förskingra pengar från dem eftersom det är mycket 

lättare än att exempelvis råna en bank . Samtidigt är det mindre chans att bli påkommen. Eva 

avslutar sitt uttalande med att påpeka att de enskilda omständigheterna gör att en individ tvingar 

fram ett handlande som att exempelvis begå bedrägeri mot myndigheten CSN på pengar. Evelina 

instämmer i Evas påstående och säger att omständigheter både kan ändra och kan rättfärdiga 

individens sätt att tänka och handla. 

Nästa begrepp vi ska behandla är bedrägeri och det är något en av våra intervjuade Emma har 

erkänt att hon hade begått (som nämnts ovan). Två av fyra av våra intervjuade påstår att de 

förmodligen skulle våga lura CSN – en har redan gjort det – eftersom det är en stor summa 

pengar man får snabbt och enkelt. Samtidigt tycker de att det finns en mindre chans att bli 

påkommen av bedrägeri än att råna en bank, precis som Eva nämnde.  

Det fanns flera motiv som de intervjuade nämnde till varför de tror att studenter kan lura CSN. 

Eva nämnde att överlista en myndighet kan vara ett motiv då det kan få en att känna sig cool och 

kan vara något för att bygga på egot. Andra motiv som Erik, Emma och Evelina nämnde var för 

att få respekt och ära samt att hämnas på en statlig myndighet.  

Däremot behöver inte brottet vara uppsåtligt. Två av våra studenter känner bekanta som har 

flyttat och studerat i ett annat land och hade bestämt sig för att stanna kvar där och aldrig mer 

återvända. Natalie berättar om vänner till henne som hade tagit lån från CSN och åkt till USA 

med dessa pengar. Senare hade de bestämt att stanna kvar där för att leva och inte komma 
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tillbaka till Sverige för att betala tillbaka skulden vilket Natalie menar att de inte hade planerat 

att göra från början.  

8.3 Det moraliska idealets paradox 

Kategorin det moraliska idealets paradox skapades utifrån alla studenternas tankar och 

uttalanden angående moral, ansvarsfullhet och uppskattning som senare blev kategorins begrepp. 

Det framkommer genom båda intervjuerna att studenternas känsla för ansvar och moral tar stort 

utrymme i diskussionerna.  

”Nej! Det är moralen alltså, jag klarar inte av sånt där, jag kan inte.” (Natalie) 

Fem av de sju studenterna anser att det är moraliskt fel att lura CSN på pengar eftersom det går 

emot deras moral att göra något sådant. Däremot påstår alla de intervjuade studenter att de skulle 

kunna lura CSN ifall det skulle finnas specifika omständigheter som skulle få dem att känna sig 

tvungna att ta ett sådant beslut. Erik och Eva säger att de kan förstå varför vissa människor som 

har dåliga omständigheter gör det, men de menar samtidigt att de inte kan rättfärdiga deras 

handlingar. Emma ansåg inte sig själv vara en bedragare när hon ansökte om lånebidrag fast hon 

inte hade tillräckligt med poäng för att ansöka. Hon fick igenom sin ansökning pga. tekniska fel 

på skolans hemsida som visade fel med poängen. Dock tycker hon att ta lånebidrag och spendera 

det på nöje utomlands är omoraliskt.  

Vidare nämner Eva att det finns studenter som reflekterar och baserar sina studieplaner beroende 

på ifall de får CSN-bidrag eller inte. Emma menar även att hon inte skulle leva på 

lånebidragspengar endast för nöjes skull ifall hon skulle studera utomlands. Istället skulle hon 

vilja ha ett jobb och använda den inkomsten. Dessutom nämner Erik och Emma att de har 

räkningar att betala och Eva säger att hon inte vill skuldsätta sig. Tre av de intervjuade menar 

även att när studenten är ung så förstår denne oftast inte konsekvenserna eller allvarligheten i att 

ta ett lån. Utifrån dessa reflektioner har vi skapat begreppet ansvarsfullhet som vi föreställer oss 

hänger väldigt nära ihop med begreppet moral.  

”När man är ung så är det ju väldigt svårt att veta vad det innebär att ta ett lån. När jag 

började plugga så kan jag ju säga att övervägde att ta lån, med det hade jag inte behövt 

göra. Så man är ju fortfarande ung.” (Eva) 
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Fem av de sju studenterna diskuterade mycket om CSN som institution och jämförde deras 

verksamhet på ett globalt plan. De kom fram till att studenter i Sverige är lyckosamma för att de 

kan låna stora summor pengar och att det därigenom finna flera möjligheter till att resa och 

studera vart man vill i världen. Vi tolkar dessa uttalanden som att fem av dessa studenter 

uppskattar myndighetens existens för att de är gynnande för alla studenter. 

”Jag har till exempel tänkt åka utomlands och de ger ju lånebidraget för att man klara 

sig i ett annat land. Och då tänker jag på de andra länderna som inte ens ger fem öre i 

lånebidrag till sina studenter. Vi får pengar för att få gå i skolan till och med. Så ja, jag 

älskar CSN.” (Nora) 

Namnet på kategorin omfattar alla våra begrepps gemensamma nämnare – på en mer abstrakt 

nivå – vilket är paradoxen. Som vi nämnde ovan så kände fem av studenterna starka moraliska 

förpliktelser vilka medför att de inte skulle kunna lura CSN på pengar.  

Samtidigt märkte vi under bearbetningen av vårt material att det uppstod flera motsägelser hos de 

dessa fem studenter. Exempelvis kunde de moraliska förpliktelserna blekna bort eller förändras 

då de menar att ens egna omständigheter tenderar att påverka deras beslut ifall man ska lura CSN 

eller inte. Detta uppfattade vi som en paradox då de intervjuade var inkonsekventa i sina 

uttalanden. Nedan citerar vi en av våra intervjuade där vi fann en sådan motsägelse. 

”Jag kanske hade också kunnat åka till ett annat land och ta med mig lånebidrag och 

aldrig återvända till Sverige. Det är mycket möjligt, jag ska inte ljuga. Jag skulle kunna 

gå emot min moral, bara för att det är så enkelt. Man får bara ett brev med påminnelsen, 

man kanske bara får det per år?” (Natalie) 

En kontrast till dessa resonemang var senare att Natalie och Nora ansåg att de som hade rest ifrån 

Sverige och inte haft några planer på att betala tillbaka sina skulder hade det bra och inte 

behövde ha dåligt samvete över det. Paradoxen som vi kom fram till är att samtidigt som 

studenterna uppskattar CSN:s verksamhet och deras hjälp så finns det även rum för utnyttjande 

av systemet och att lura CSN på pengar. Begrepp som moral, ansvarsfullhet och uppskattning 

användes av informanterna, men dessa kunde ibland bli mindre viktiga för dem i deras 

resonemang. 
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8.4 Materialismens balansvåg 

Vår sista kategori behandlar studenternas inställningar till pengarna i vardagen och pengarnas 

värde i en individs identitetsskapande. Denna kategori skapades utifrån tre begrepp som är 

pengarnas fördelar, pengarnas nackdelar och tillfredsställelse. Erik och Eva tyckte att 

lånebidragspengarna gör en lat och bortskämd. Fyra av de intervjuade trodde starkt att girighet 

kan infinna eller infinner sig redan hos studenten. De menar att när en individ får mer pengar – i 

exempelvis lånebidrag – desto mer vill denne spendera pengarna. När denne har nått sin gräns i 

sina behov vill personen ha ännu mer och det tolkar vi som girighet. Natalie, Nora och Nina 

anser att girighet är något dåligt för människan. 

”Det är oftast så. Desto mer pengar man får desto mer vill man spendera. ”(Evelina) 

”Och sen vill man alltid ha mer för att man har nått sin gräns och vill t ex. köpa en 

dyrare jacka och så blir det liksom mer, och mer, och mer. ”(Emma) 

Samtidigt menade Erik att låne- och studiebidraget kan få studenter att börja ta pengar i 

allmänhet för givet och både Erik, Eva och Evelina håller med om att studenter kan utnyttja 

pengasystemet och att konsekvensen är att studenten blir skuldsatt i onödan. Dessa resonemang 

tolkar vi som negativa konsekvenser av pengar. 

Alla studenter hävdar att låna pengar från CSN kan vara en viktig lärdom en student tar med sig i 

framtiden. Pengarnas fördelar är att studenten kan i tidig ålder lära sig att ta hand om sin 

ekonomi eller starta en egen budget för framtiden, menade två av respondenterna.  

Som nämnt ovan så ansåg tre av de sju studenterna att girighet endast är dåligt för människan. 

Däremot anser Emma att girigheten kunde vara en fördel. Emma säger att girigheten kan 

motivera en att börja jobba för att denne vet att lånebidraget är för lite pengar för att leva på och 

då vill personen jobba hårt för att få mer pengar.  

”Jag tycker att girigheten har hjälpt mig att vilja jobba. Jag tar studiebidrag och 

studielån och jag tycker att det är jättelite pengar. Och då tänker jag att jag inte vill ha 

CSN, jag vill bara jobba. För om jag jobbar så får jag mer pengar än det här CSN-lånet. 

Det kanske har mer motiverat mig med mina studier egentligen.” (Emma) 
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Eva resonerade om att för en person ska kunna visa vem personen är för andra men även för sig 

själv så måste denne konsumera objekt som kan bidra till att utforska mer om sig själv och sitt 

identitetsskapande. Även detta föreställer vi oss vara en fördel med pengar. 

”Hur ska man annars visa att man exempelvis är gothare om man inte har pengar för 

att köpa ögonpenna och svarta kläder? Grejen är att med hjälp av saker så kan man 

utforska sig själv och lära sig lite om vem man är, alltså att man provar något nytt.” 

(Eva) 

Vidare fann vi ett intressant mönster i vårt material och det var att flera av de intervjuade 

bekymrade sig om deras välbefinnande både på en emotionell och materiell nivå då det var 

frågan om pengarnas värde i vardagen. Emma förklarade att kläder är väldigt viktigt för henne 

och att hon mår dåligt ifall hon inte kan klä sig som hon vill. Hon menade att hon inte behöver 

handla märkeskläder för att må bra men det måste vara kläder som hon önskar att få bära. Hon 

poängterade att det är just med hjälp av pengarna som hon kunde lösa hennes problem. Dessutom 

har Natalie nämnt att pengar kan fungera som en bidragande faktor till en god självkänslan.  

”Att ha 2700kr i kontot känns bra, det är bra för självkänslan.” (Natalie) 

Utifrån deras uttalanden bestämde vi oss för att sammankoppla de underliggande tankarna till 

begreppet tillfredsställelse då studenternas främsta prioritet var att uppfylla sina vardagliga 

behov – både emotionella och materiella behov.  

Vi uppfattar att dessa tre begrepp sammanhänger då alla handlar om en slags levnadssätt att 

uppnå emotionell harmoni och materiell välbefinnande med hjälp av pengar. Vi kallade denna 

kategori för materialismens balansvåg när vi väl abstraherade dessa begrepp därför att det 

framkom i intervjuerna att pengarna hade ett stort inflytande över de intervjuade  i deras 

vardagsliv. 
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9. Analys 

Våra intervjuades respons gav oss mycket att reflektera över. Det vi först vill uppmärksamma är 

vår fråga om hur våra studenter resonerar kring pengarna i vardagen. Vi undrade i vilken 

bemärkelse pengarna spelar roll för dem i deras vardagsliv. Två av studenterna la stor vikt vid 

pengarnas värde för att delvis kunna identifiera sig själv och delvis ge en viss känsla av trygghet. 

”Att ha 2700kr i kontot känns bra, det är bra för självkänslan.” (Natalie) 

”Jag köper kläder för dem, jag lever för dem. De här pengarna mitt liv” (Nora)  

Detta kopplar vi till det Simmel pratar om att pengar leder till att individen utvecklar en blasérad 

attityd och förvandlas till en kalkylerande varelse. Vi fick en uppfattning av att studenterna har 

tendenser till en kalkylerande varelses egenskaper. Det vill säga att de förlitar sig på materiella 

ting för att identifiera sig själva istället för att förstå sin omgivning ur ett emotionellt perspektiv 

och därigenom se och förstå sig själva. Emellertid var det en student som gav ett intressant svar 

då hon menar att det kan finnas fördelar med pengar i en materialistisk värld. 

”Hur ska man annars visa att man exempelvis är gothare om man inte har pengar för 

att köpa ögonpenna och svarta kläder? Grejen är att med hjälp av saker så kan man 

utforska sig själv och lära sig lite om vem man är, alltså att man provar något nytt.” 

(Eva) 

Vi uppfattar detta uttalande som att en individ kan vara medveten om att denne blir påverkad av 

pengar men väljer att utnyttja detta på ett utforskande och positivt sätt. Det är kanske detta 

uttalande som skiljer sig från de tre ovanför – att individen är medveten om hur pengar kan 

påverka ens sätt att tänka. I allmänhet har pengar en stor påverkan på individernas inre värld, det 

vill säga att den materialistiska balansvågen  befinner sig både i individens medvetande och 

omedvetande. Detta fenomen är något vi anser fungera som en paradox, precis som det 

moraliska idealets paradox som vi kommer analysera mer om nedan. Frågan är hur medveten  

individen är av omfattningen av pengarnas påverkan. De egenskaperna studenterna har av en 

kalkylerande varelse föreställer vi oss vara en produkt av cynism och den blasérade attityden en 

individ utvecklar i en materialistisk värld. Dock framkommer det inte tydligt att egenskaperna av 

en kalkylerande varelse uppstod genom en blasérad attityd till världen. Vi håller med Simmel om 
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att i ett samhälle där penningekonomin är god så finns det stora chanser till att individer kan 

utveckla ett materialistisk tänkande. 

Vi la märke till materialistiska tänkanden hos våra intervjuade, dock anser vi inte att de tankarna 

kan ta över de emotionella synsätten. Människan vidgar sitt tänkande istället, eller så finns det få 

människor som är medvetna om hur pengar påverkar ens sätt att värdera saker i vardagen. Detta 

fick oss att reflektera mer över det Simmel menar att individen utvecklar en likgiltig inställning 

till världen om denne befinner sig i ett urbant samhälle med en blomstrande penningekonomi. 

Han menar även att den blasérade attityden uppstår när individen ständigt utsätts för en mängd 

intryck vilket till slut leder till att individen skapar en likgiltighet då det blir för mycket för denne 

att inta till sin hjärna. Dock tycker vi att denna mängd av intryck kan vara till en fördel för 

individen. Detta anser vi eftersom att individen har flera möjligheter att jämföra och hitta sig 

själv med de intryck denne får av sin omgivning vilket senare leder till att individens inre värld 

utvecklas till en högre nivå. 

Vidare fann vi att våra intervjuade innehar egenskaper som Simmel kallade för girig och snål. 

Fem av de sju studenterna ansåg att man blir girig av att ha mer pengar och vi har dragit ut några 

citat som exemplifierar detta. 

”Jag tror inte att man skulle bli lat. Lånebidraget tycker jag inte är mycket pengar om 

du tänker att du har en egen hyra att betala, betala mat... Jag känner att jag vill jobba 

för jag vill få en inkomst. Jag tror inte att man blir lat... jag tror att man blir mer girig 

för att du vill ha mer pengar. Jag har blivit girig.” (Emma) 

 

”Det är oftast så. Desto mer pengar man får desto mer vill man spendera. ”(Evelina)  

 

”Och sen höjde de summan och folk började klaga och nu klagar vi igen. Vi fortsätter 

att klaga, vi kommer alltid att klaga. Människan är girig, vi kommer alltid vilja ha mer. 

”(Natalie) 

Med avseende på Simmels begrepp anser vi att studenterna är mer giriga än snåla. Med detta 

menar vi att studenterna vill ha mer pengar i och med att de är giriga – istället för att samla ihop 

pengar som en snål individ skulle göra. Däremot fick vi intrycket av att de innehar en egenskap 

av en snål individ då de tycker att det är viktigt att vara ekonomisk och spara. Samtidigt som 
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studenterna anser att sparandet är viktigt menar vi att de också njuter av objekten de köper, till 

skillnad från det Simmel säger att den snåle inte njuter av sina köpta objekt. En av våra 

intervjuade gav oss ett intressant svar att fundera över och det är Emmas svar som nämnts ovan. 

Precis som resten av studenterna tycker hon att individen blir mer girig men att girigheten är en 

positiv egenskap då det kan fungera som en slags motivation till att inte nöja sig med för lite 

pengar och en låg levnadsstandard. Här ser vi en tydlig materialistisk balansvåg då det finns 

både nackdelar och fördelar med materialismen. Detta anser vi skiljer sig från Simmels syn på 

girighet och pengarnas påverkan på människor då det enligt honom endast finns nackdelar. Det 

vi vill framtona är att pengar har fördelar som exempelvis är att jobba hårdare för att få en bättre 

levnadsstandard samt att köpa objekt för att utforska mer om sig själv och bli mer medveten om i 

vilken grad pengar påverkar ens identitetsskapande. 

Vidare vill vi framhäva våra intervjuades inställningar till bidrags-/lånebrott samt pengarnas 

påverkan på deras förhållningssätt och de moraliska aspekterna när det kommer till frågan om 

bedrägerier mot CSN:s verksamhet. Att lura CSN på pengar är moraliskt fel, ansåg fem av sju 

studenter som vi intervjuade. De betonade starkt att det går emot deras moral att göra ett sådant 

brott. Dock anser alla studenter att det kan finnas särskilda omständigheter som kan tvinga en 

individ att lura myndigheten CSN. Det vi vill uppmärksamma här är att våra studenter inte alltid 

följer sina moraliska principer och att det finns situationer där en individ – enligt dem –  känner 

sig tvungen att inte förlita sig på sin moral och istället agera utifrån sina egna intressen. Ett 

sådant agerande är – som Jacobsson påpekar i sin analys av Durkheim – omoraliskt. En individ 

ska handla utifrån samhällets intressen oavsett de konsekvenser denna handling kan frambringa 

och endast ett sådant agerande kan definieras som moralisk. Handlingar som görs utifrån 

egoistiska skäl och egna intressen kan inte kallas för moraliska handlingar. Vi menar att våra 

intervjuade agerar eller resonerar moraliskt endast i vissa situationer. Vi föreställer oss att 

moralen bleknar bort när studenterna bortförklarar beslutet att begå bedrägeri mot CSN:s 

verksamhet med exempelvis sina uttalanden om att omständigheter kan förändra individens sätt 

att agera och tänka. Ett sådant tänkande är som Jacobsson besrkiver det inte moraliskt, enligt 

Durkheim. 

”Det beror på ens situation.” (Nina) 

”Det beror på omständigheterna.” (Natalie) 
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En annan intressant aspekt som vi fann är att studenterna rättfärdigade sitt agerande och tänkande 

angående bedrägerier mot CSN:s verksamhet. Med detta menar vi att när det kom till 

studenternas egna situationer ansåg de att de själva hade rätt till att lura myndigheten CSN. Men 

när frågan handlade om andra betraktade de bedrägeribrott som någonting felaktigt. Även här 

framträder moralen när det endast handlar om andra och försvinner när det kommer till ens egen 

situation. Utifrån detta menar vi att pengarnas påverkan på studenterna som rättfärdigade sina 

handlingar och åsikter är betydlig då de blir motsägelsefulla och glömmer sina egna moraliska 

principer. Här framkommer den självrättfärdigande egoismen som tar sin form i att individen 

endast tar vara på sina egna intressen och rättfärdigar sina motsägelsefulla handlingar och 

åsikter. Eftersom fem av de sju studenterna anser att bedrägeri går emot ens moral tolkar vid det 

som att de har en omtanke för det allmänna samhället, de vill främja det allmänna. 

”Nej! Det är moralen alltså, jag klarar inte av sånt där, jag kan inte.” (Natalie) 

 Detta förknippar vi med Jacobssons resonemang om Durkheims tankar att moralen förenar 

samhället och behåller dess solidaritet eftersom samhället och moral lever i symbios. I relation 

till Jacobssons reflektioner utifrån Durkheim anser vi att genom att tänka och agera moraliskt så 

bidrar individen omedvetet till samhällets välbefinnande. Vi uppfattar att våra intervjuade 

upplever just detta när de resonerar som de gör i våra intervjuer. Precis som Jacobsson menar att 

samhället och staten är medparter så har vi i vår analys funnit att studenterna upplever denna 

relation på samma sätt – de uppskattar CSN:s hjälp och i tanken så är studenterna medparter till 

CSN. Däremot fann vi att när det kommer till kritan så upplever de CSN endast som en 

myndighet vars skyldighet är att hjälpa dem. På detta sätt menar vi att relationen förändras från 

medpart till troligtvis motpart. Här finner vi ett paradoxalt tänkande och resonemang hos våra 

informanter och att det statliga och det allmänna har en nära relation till moral och egoism. 

Studenterna uppskattade CSN och de blev på så sätt varandras medparter och informanterna 

upplevde moraliska förpliktelser gentemot det allmänna och myndigheten. Överraskande nog 

fann vi att de egoistiska skälen hos studenterna övervann moralen – därmed försvagades 

samhällskänslan och vi upplever detta fenomen som motsägelsefullt. 

 

Som vi har nämnt ovan så håller moralen sig inte alltid stark och därmed blir studenternas 

förhållningsätt till bedrägeri- och lånebrott paradoxal. Samtidigt som de anser att det är 
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moraliskt fel att lura myndigheten CSN finns det även bortförklaringar och ursäkter till att göra 

ett sådant brott. Flera av dem är moraliska i sina uttalanden – vilket var vår förförståelse – men 

moralen försvinner när studenterna pratar om omständigheterna. Det vi kom fram till att 

studenterna befinner sig i moraliska idealets paradox. Natalie sade att hon hade kunnat åka till 

ett annat land och ta med sig lånebidragspengar och aldrig återvända till Sverige. Hon menade att 

hon skulle kunna gå emot sin moral och begå bedrägeri mot myndigheten. Här anser vi att det 

moraliska idealets paradox tar sig i uttryck då Natalie motsäger sig ifrån sina moraliska principer 

som hon hade nämnt tidigare under intervjun. 

Som Jacobsson beskriver det menar Durkheim att moralen är tvåsidig då den är tvingande och 

idealisk, alltså att individen har förpliktelser som är externa – de kommer ifrån samhället – och 

idealisk då människor i grupper som frivilligt eftersträvar det goda. Vi anser dock att moralen är 

mer paradoxal. Vår föreställning är att det är studenternas omedvetna plikt att säga att det går 

emot att lura myndigheten CSN men om det hade varit under andra svåra omständigheter så hade 

de brutit sin plikt och valt att agera frivilligt. Som Jacobsson beskriver det menar Durkheim att 

individen agerar moraliskt utifrån samhällets bästa eller gruppens bästa, men vi föreställer oss att 

våra intervjuade menar att de agerar moraliskt utifrån samhällets bästa men sedan paradoxalt nog 

kan eller gör det för sitt eget bästa. Den sjävrättfärdigande egoismen tar sin plats i denna fråga – 

anser vi – därför att de handlar och tänker endast utifrån ett individualistiskt och egoistiskt 

perspektiv. 

Vidare beskriver Jacobsson att Durkheim påstår att moralen dock blir mindre konkret i ett 

modernt samhälle. Moralen blir mer abstrakt och gruppfokuserad istället för allmän. Jacobsson 

berättar vidare om att individens känsla för ett moraliskt agerande förändras i det moderna 

samhället och denne upplever – vad Durkheim kallar för – autonomi som betyder att individens 

uppfattning om sina rättigheter utvecklas. När våra studenter rättfärdigade sina tankar och 

handlingar så upplevde vi att de försvarade sina egna rättigheter och inte samhällets. Därför 

håller vi inte med om Jacobssons framställning av Durkheims resonemang då våra studenter inte 

upplevde autonomi eftersom de argumenterade mer för sina egna intressen och blev styrda av sin 

egoism istället för att argumentera för rättvisa. Även här framkommer den självrättfärdigande 

egoismen då våra studenter åtlyds av sin egen egoism.  
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I vår fråga där vi undrar vad det är som kan få studenter att lura CSN eller om det finns något i 

lånesystemet som kan öppna för bidragsbrott fann vi flera intressanta perspektiv. Dessa kan 

jämföras med Björklund Larsen begrepp samhällsbärarna och balanskonstnären. 

Huvudprincipen för balanskonstnären är att uppleva en balans mellan sina inkomster och 

utgifter, menar Björklund Larsen. Det vill säga att balanskonstnären måste känna att denne får 

lika mycket som denne ger till staten. Ifall balansen inte uppnås av konstnären tar denne till 

åtgärder för att få tillbaka balansen, och börjar i Björklund Larsens informanters fall arbeta svart 

och slutar därigenom bidra ekonomiskt till staten. Vi fann att två av våra intervjuade inte 

upplever en balans mellan dem själva och staten. Eva berättade om hur staten har varit orättvis 

mot henne. Hon hade betalat för mycket i skatt när hon jobbade sina första fyra månader och hon 

hade räknat ut att hon inte hade fått tillbaka de pengarna på skatteåterbäringen pga. ett 

myndighetsfel. Då sade hon att det inte var mer än rätt att hon tar sin självrätt och förskingrar 

pengar från staten. Hon påpekar att hon inte skulle säga att det är rätt för någon annan beroende 

på dem omständigheter hennes specifika fall hade. Hon är medveten om att det är ett brott men 

fortsätter med att påstå att det är befogat i en proportionalitetsbedömning. Vi känner igen 

balanskonstnären egenskaper i Evas uttalande då hon upplevde att staten hade behandlat henne 

orsättvist och tagit mer från henne än vad den ger – precis som balanskonstnären upplever. Vi 

anser också att den självrättfärdigande egoismen manifesterar sig i detta uttalande eftersom Eva 

skulle kunna agera utifrån sin egoism och rättfärdiga sitt brott. 

Vår uppfattning är att även de andra studenterna tillhörde reciprocitetsformen 

”balanskonstnären” då de kände att de ger mer till staten än vad de får. Denna obalans som 

studenterna upplevde är orsaken till att de i något fall tagit beslutet att lura myndigheten CSN 

eller tänker sig att de skulle kunna göra det.  

Ett upplevt missnöje med en statlig myndighet kan lägga grunden till bedrägeri, anser vi. Detta 

kan vi även koppla till vad Björklund Larsen skriver om småfifflaren (Björklund Larsen, 2003). 

Småfifflare är människor som vill få tag på lättillgängliga pengar som används för egen privat 

konsumtion, skriver Björklund. Småfifflaren fifflar pga. tidigare orättvis behandling från statliga 

myndigheter. Därför självrättfärdigar småfifflaren sina handlingar genom att känna att denne har 

rätt att kompensera för orättvisan och därigenom anser småfifflaren sig ha moraliskt rätt i att 

fiffla statliga pengar. Vi menar att två av våra intervjuade, i likhet med några avBjörklund 
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Larsens informanter, kan betraktas som småfifflare då deras motiv för att begå bedrägeri mot 

CSN var att skipa rättvisa och få tillbaka sina pengar som de menar att staten borde ha gjort men 

inte gjorde. Vi konstaterar att för några av studenterna är deras vilja att få rättvisa för en tidigare 

orättvis behandling av staten eller statliga myndigheter en bakomliggande orsak till varför de 

skulle kunna lura myndigheten CSN. 

Men två av de intervjuade säger att de skulle kunna begå bedrägeri mot CSN just för att det är 

enkelt att göra det och de får mycket mer pengar för egen privat konsumtion. Här handlar det 

alltså inte i första hand om rättvisa. Detta är något som inte kännetecknar en småfifflare eller 

balanskonstnär för den delen. Det handlar bara om att få snabba pengar i stora summor eftersom 

det finns öppna möjligheter i systemet för studenterna att göra så. Vår uppfattning är att brister i 

kompetensens manifestation kan fungera som en öppning för studenter att begå lånebedrägeri 

mot CSN. Det vill säga att det finns svagheter i CSN:s låne- och bidragssystem som öppnar 

möjligheter för studenter att lura dem.  

Björklund Larsen berättar även om en så kallad entreprenör som använder sitt fifflande till olika 

slags tillfredsställelser för att exempelvis stärka sin makt, samhällsstatus och bättra på eller visa 

upp sin skicklighet (Björklund Larsen, 2003). Vi fann att två av våra studenter – som diskuterade 

om andra studenters olika motiv till att lura CSN – har entreprenörens egenskaper. Den ena 

studenten menade att överlista en myndighet kan vara bra för individens ego. Den andra 

studenten menade att även hämnd skulle vara ett annat motiv. Dessutom kan viljan att få ära och 

respekt från omgivningen vara en anledning till att studenterna lurar CSN.  

Eftersom fem av de sju studenterna uttrycker uppskattning för att myndigheten CSN hjälper till 

med låne- och studiebidrag och på så sätt ger möjlighet till studenterna att studera hävdar vi att 

de åtminstone delvis innehar en egenskap av Björklunds begrepp samhällsbärarna (Björklund 

Larsen, 2010). Samhällsbäraren är medveten om bidragen denne får från staten och upplever 

därför moraliska förpliktelser gentemot den. Vi föreställer oss att våra studenter – precis som 

samhällsbäraren – känner till och uppskattar den hjälp och bidrag som de får från den statliga 

myndigheten CSN. Även om studenternas moral är paradoxal så existerar fortfarande de 

moraliska förpliktelserna i deras samvete.    
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Vi vill avsluta med att lyfta fram de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan våra två 

intervjuer. För det första finns en stor skillnad i våra intervjuades uttalanden angående 

anledningar till varför studenter skulle kunna lura CSN:s myndighet. I den första intervjun 

framkom att det ledande motivet till att begå ett sådant brott beror på omständigheterna i ens 

privata liv som gör att denne kan känna sig tvingad att gå emot sina moraliska principer. De 

ansåg även att studenter lurar CSN för att bygga på sitt ego genom att uppleva känslan av 

självbekräftelse som är ära, respekt och makt. Det andra motivet var även för att få uttrycka sin 

vedergällning gentemot myndigheten. 

I den andra intervjun talades det mer om hur enkelt det är att lura CSN, varför problemen inte 

åtgärdas och motivet för studenter att begå bedrägerier mot CSN var endast att ha mer pengar. 

Samtidigt fann vi likheter mellan intervjuerna då studenterna i bägge grupperna betraktade CSN 

som en organisation med en låg kompetens, eftersom bedrägerierna, enligt dem, fortfarande 

upprepar sig. De kommenterade också vad de såg som personalens bristande kompetens. Vi fann 

även likheter i det att bägge grupperna uppskattade CSN:s hjälp. Alla deltagare talade om hur 

tursamma studenter i Sverige är för att de har en möjlighet att låna statliga pengar från CSN som 

hjälper studenter att klara av sina studier. Dessutom la studenterna i bägge intervjuerna stor vikt 

på moraliska aspekter. I bägge grupperna framkom att moralen spelar en väsentlig roll i deras 

tankesätt.  

Den mest intressanta och den starkaste mellan grupperna var att alla de intervjuade studenterna 

tycker att det finns omständigheter som kan påverka deras inställning till att begå bedrägeri 

gentemot CSN och därigenom gå emot sin moral. Det är just omständigheter som är en 

underliggande drivkraft till varför studenter – som har en stark moral som tar hänsyn till 

allmänhetens intressen – begår bedrägeri. Detta blir i sin tur ett självrättfärdigande motiv. 
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10. Slutsats 

Utifrån vår undersökning fann vi flera intressanta mönster som vi kopplade ihop och byggde upp 

egna teoretiska påståendesatser. En av våra frågeställningar rörde studenternas förhållningssätt 

till pengarna i vardagen. Det vi fann var att pengar spelar en betydande roll för studenternas 

framtida planering i ekonomisk budgethållning, identitetskapandet på gott och ont. Lånebidraget 

är för många studenter väldigt nödvändigt för att klara av sina studier. Samtidigt som de måste 

betala räkningar använder de även pengarna till fritidsnöjen. Fördelen med pengarna är att 

studenter har en möjlighet till att börja lära sig att hantera sin egen ekonomiska planering i tidig 

ålder. Däremot påtalar de att studenter inte alltid ser allvaret i att ta ett stort lånebidrag vilket kan 

få studenten att bli mer girig och ta pengar för givet eftersom denne får pengarna på rutin. 

Girigheten leder till att studenten vill konsumera fler objekt, vilket i sin tur ökar risken att 

förvandlas till – vad Simmel kallar en kalkylerande varelse – som endast finner tillfredsställelse i 

materialistiska ting. Dock anser vi att girigheten kan fungera som en motivation till att inte nöja 

sig med en låg levnadsstandard – när studenten har studerat klart och inte får mer i låne- och 

studiebidrag – och därmed komma in i arbetsvärlden. Pengar kan även hjälpa studenten att 

utforska sig själv och sin identitet genom att köpa objekt. På det sättet blir studenten medveten 

om hur mycket pengar kan influera ens tankesätt. Detta är en positiv slutsats som skiljer sig till 

Simmels tankar om pengarnas påverkan på individer. Vi påstår att en materialistisk balansvåg 

präglar studentens tankesätt där denne upplever pengarnas positiva och negativa inverkan. Även 

tillfredsställelse är en viktig punkt vi vill lyfta fram, då vi fann att både materiell och emotionell 

tillfredsställelse kan uppnås med hjälp av pengar. Med emotionell tillfredställelse menar vi just 

att studenten kan med pengarna köpa de objekt och produkter som får denne att vara i ett gott 

emotionellt tillstånd och må bra. En materiell tillfredställelse leder endast till en hög 

levnadsstandard och ett ekonomiskt välbefinnande, anser vi – vilket vi tror att även Simmel 

skulle hålla med om.  

En annan fråga rörde vad det är som kan få studenterna att lura CSN och ifall det finns något i 

bidrags-lånebidragssystemet som öppnar möjligheten för studenter att lura myndigheten. Det vi 

fann var att när en statlig myndighet och dess personal har brister i att utföra sina uppgifter 

korrekt så uppfattas det av individerna som en kränkning som leder vidare till en stark känsla av 

missnöje och bristande förtroende till myndigheten. Även om individen är medveten om 
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myndighetens fördelar för denne så överväger ändå de negativa aspekterna och har större 

inverkan på individens inställning. 

 

I och med att förtroendet minskar så tappar individerna en del av respekten till myndigheten 

eftersom kompetensens manifestation framställs som negativ. Individerna upplever att 

myndigheten inte fullföljer sina moraliska förpliktelser och detta leder till att individerna själva 

tappar sin egen moraliska inställning gentemot organisationen. Även Björklund menar att när 

individens förtroende gentemot staten minskar eller har brustit så ökar chansen för denne att bli 

en småfifflare som begår bedrägeri. Vi påstår också att när den moraliska inställningen har 

försvagats hos individen så blir det lättare för denne att finna motiv till att begå bedrägeri 

gentemot en statlig myndighet. Dessutom fann vi att motiven egentligen inte behöver vara 

uppsåtliga och på så sätt behöver det inte vara ett medvetet val för studenten att fiffla. Brottet 

behöver inte vara uppsåtligt, det kan begås oplanerat. Detta påstår vi därför att två vänner till två 

av våra intervjuade nämligen hade lämnat Sverige för att studera utomlands men senare bestämt 

sig för att stanna kvar och inte komma tillbaka, vilket resulterar i att avbetalningen av lånet står 

kvar. 

För att återkomma till varför individen enkelt skulle kunna begå bedrägeri är det för att 

kompetensens manifestation synliggör nackdelarna så blir det en inledning till att individen ska 

kunna lura myndigheten. Vi påstår att det finns flera tillfällen där individens moraliska principer 

riskerar att försvagas, det vill säga att moralen existerar hos individernas medvetande, men det 

finns s.k. omständigheter som tvingar denne att släppa sina moraliska principer.  

Här går vi in på frågeställningen angående studenternas förhållningssätt till bidrags- och 

lånebrott samt hur pengar påverkar studenternas förhållningssätt. Av det vi fann hävdar vi att 

individens moral är så att säga paradoxal. Individen kan tala om moral i stora mängder och ha 

den i sitt medvetande men i verkligheten kan omständigheter uppstå som kan få den enskilde 

människan att gå emot sin moral och göra något som den vet är fel men självrättfärdigar det på 

olika sätt. Paradoxen präglar även i den typ av samhällskänsla som studenterna upplevde 

gentemot CSN. Jacobsson menar att samhället och staten fungerar som medparter och att staten 

ska representera medborgarna. Vi konstaterar att sådan är fallet endast i tanken hos 

informanterna för att de uppskattar myndighetens hjälp. Men i slutändan är studenternas relation 
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till CSN motsägelsefull eftersom de förväntar sig att myndigheten har en skyldighet gentemot 

dem, menar vi. 

 

Därmed blir också studenternas förhållningssätt till bidrags- och lånebidragsbrott paradoxal, 

menar vi. Vi såg att individen kan uppleva en stark känsla av uppskattning gentemot 

myndighetens fördelar såsom samhällsbärarna gör och dessutom finns det en ansvarsfullhet som 

är nära sammankopplat med moralen.  

Men paradoxen uppstår i individens handlingar och attityder då denne utnyttjar myndighetens 

systembrister genom att begå bedrägeri. Liksom studenterna anser att det är fel att begå bedrägeri 

mot CSN med tanke på de moraliska aspekterna kan det samtidigt uppstå omständigheter som 

tvingar dem och andra att inte följa sin egen moral och lura myndigheten. 

I och med att moralen, känslan av uppskattning och ansvarfullhet försvagas – och produkten av 

detta blir att individen begår ett brott – så uppstår det en försvarsmekanism hos individen. 

Denna försvarsmekanism går ut på att individen rättfärdigar sina handlingar och anser att denne 

gör rätt i att använda pengarna till sin egen konsumtion. Individens egoistiska sida framkommer 

och styr dennes tankesätt. Varför individen rättfärdigar sina handlingar att begå bedrägeri mot 

myndigheten är för att denne finner sina motiv som rättfärdigande för tidigare orättvis behandling 

av organisationen.  

Detsamma skriver Björklund som menar att även småfifflare rättfärdigar sitt fifflande pga. 

dennes tidigare upplevda erfarenhet av orättfärdighet. Hon påstår också att småfifflarens 

förtroende till myndigheten är djupt nedsatt vilket senare leder till en stark vilja att begå 

bedrägeri mot den. Den självrättfärdigande egoisten tar sin form helt och hållet och individen 

agerar utifrån sin egen moral – som vanligtvis inte stämmer med samhällets normer – och anser 

sig göra rätt för sig själv. Detta är precis vad Björklund Larsen konstaterade, att småfifflaren 

agerar utifrån etiska principer som egentligen avviker från lagen och på så sätt agerar individen 

egoistiskt (Björklund Larsen, 2003:35). 

 

Precis som Björklund hävdar att balanskonstnären är individen som tar sin rätt i egna händer när 

denne känner att balansen mellan att ge, ta och ge igen är ojämn så har vi funnit bland våra 

informanter att detta kan vara en anledning för individer att begå bedrägerier mot en statlig 

myndighet. Med detta menar vi att när individen ger mer till den statlige myndigheten och 
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upplever att denne inte får lika mycket tillbaka så finns det en risk att individen tar till egna 

åtgärder och begå bedrägeri för att jämna ut balansen och få tillbaka de pengar denne tycker 

förtjänar att få. Även här konstaterar vi att den självrättfärdigande egoismen tar sin plats och 

rättfärdigar sitt brott genom att påvisa en tidigare orättvis behandling av myndigheten.  

När det kommer till självrättfärdigande så pekar vår analys på att det kan finnas en dubbelhet i 

synen på vad som är ”okej” och moraliskt. När det handlar om egna situationer är det orättvist, 

vilket öppnar för att det kan vara ”okej” att begå bedrägeri, men när det kommer till rätten för 

allmänheten då ska individen hålla sig till lagen. Det vill säga att människors egna moral 

förvrängs när det handlar om deras egna omständigheter, dock kommer moralen tillbaka när det 

handlar om någon annan som agerar likadant som en själv. Ett dilemma uppstår när individen 

står inför sina moraliska ideal eller sin självrättfärdigande egoism. Här uppstår paradoxen likaså 

när individen går emot sina moraliska ideal. 

För att försöka sammanfatta våra slutsatser så kan vi hävda att pengarna är betydelsefulla för 

studenterna på ett emotionellt och materialistiskt sätt. Det skulle vara väldigt svårt för de att klara 

av sina studier ifall de inte fick hjälp av CSN i form av studie- och lånebidrag. Studenterna 

uppskattar CSN:s hjälp men samtidigt kan de tänka sig att utnyttja och lura myndigheten för 

egen vinnings skull eller för att hjälpa någon annan som har det svårt ekonomiskt. Egoistiska 

intressen försvagar moraliska principer och väger oftast tyngre än allmänhetens intressen. 

Individen hittar väldigt enkelt försvar till sina brottsliga handlingar. 

Det vi menar är att studenterna alltid utgår ifrån sina egna omständigheter i deras privatliv som 

antingen kan få de att känna sig tvingade till att lura myndigheten eller helt enkelt göra det för 

egen vinnings och nöjes skull. 

11. Diskussion  

Vår studie har handlat om bedrägerier och vanliga människors inställningar till en statlig 

myndighet och pengar. Under undersökningens gång så upptäckte vi att det finns väldigt få 

teorier om pengarnas påverkan på individer men även hur och varför vanliga människor begår 

bedrägerier mot en myndighet. Att begå brott är något avvikande men vilka är det som begår 

brotten? I vår studie fann vi att helt ordinära människor skulle kunna lura en myndighet beroende 
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på omständigheterna i deras liv och vi finner detta som ett intressant forskningsområde att 

studera vidare i. I dagens samhälle är det inte förvånansvärt att avvikande människor begår 

avvikande handlingar men hur ska vi kunna förklara att även vanliga människor begår brott? Vi 

tror att det skulle vara intressant ifall flera skulle forska mer om vanliga människors 

uppfattningar om olika statliga myndigheter och deras förtroende eller relation till dem. Ser 

människor denna relation som ömsesidig eller finns det alltid en underliggande känsla av 

orättvisa från ens egna sida gentemot en myndighet? Alltså, när en myndighet väl har brutit 

förtroendet hos en individ, går det någonsin att få tillbaka det förtroendet från individen? Eller 

kommer individen alltid att förvara den gamla orättvisan som en ursäkt till att kunna lura 

myndigheten? 

Bakom människors vanliga och vardagliga liv finns det säkert mycket dolda ting, handlingar och 

aspekter som inte skulle vara förväntat att finna. Frågan är vart dessa dolda ting och aspekter 

kommer ifrån. Samhället och omgivningen bygger upp människans tankesätt och medvetande. 

Det är genom vårt samhälle som vi internaliserar dessa föreställningar och uppfattningar.  

Ifall vi fick chansen att utveckla denna studie så hade vi tagit mer reda på ett djupare plan hur 

vanliga människor kan påverkas av olika omgivningar och internaliseringar som samhället ger. 

Det intressanta är att människor skapar sin omgivning samtidigt som omgivningen och själva 

samhället påverkar dem. Det vore spännande att se flera studier om vanliga människors 

bakomliggande motiv till att begå brott som bedrägeri mot en myndighet. Vad  eller vilka är de 

ursprungliga källorna till dessa motiv? Hur internaliserar människorna dessa källor? 

Hur tror vi att andra kan gå tillväga för att expandera forskningsområdet vi har studerat? Jo, ett 

engagerande förslag kan vara att göra flera olika slags experiment med olika deltagare där det 

främsta syftet är att få fram en teoretisk sats som senare kan generaliseras till allmänheten. Vi 

funderade ifall det kan tänkas göra en kvantitativ studie av detta och vi anser att delvis kan göras. 

Vi diskuterade att olika statistiska undersökningar på exempelvis brott mot myndigheter i 

Sverige kan tillämpas som utgångspunkter till en undersökningsstudie. Med detta menar vi att 

det kan vara intressant att se vilka slags vanliga människor det är som begår pengabrott mot en 

myndighet. Genom att granska de statistiska undersökningarna kan de undersökande finna olika 

slags mönster och egenskaper hos de individer har begått brotten. 
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Bilaga 1. Frågeområden 

1. CSN och studenter 

2. Bedrägerier mot CSN 

3. Pengarnas påverkan på studenter                                                                                                                                                                                                                                                            

Ni kanske har läst förut i flera tidningsartiklar om hur folk har lurat CSN på pengar. Vad tycker 

ni om det? Tror ni att det finns ett stort mörkertal som inte har blivit upptäckta? 

Känner ni att ni har lurat CSN på studiebidrag eller lånebidrag någon gång?  

Vilka andra motiv –  förutom att ha mer pengar – skulle ni ha för att lura CSN?  

Vad tycker ni om organisationen CSN? Fungerar deras verksamhet? Är dem tillförlitliga? Vad 

tycker era vänner om CSN? 

Tar alla ni studiebidrag och/eller studielån? Av vilka anledningar ber ni om studiebidrag eller 

studielån? Vilken betydelse har dem här pengarna för er? 

Har idén om att lura CSN på flera tusentals kronor i form av exempelvis lånebidrag någon gång 

slagit er? Skulle ni tänka er att lura CSN på så mycket pengar, ifall ni hade färdigheterna att göra 

det? 

Tycker ni att det är bra eller dåligt att studenter får studiebidrag eller studielån om dem ber om 

att få det? Kan det påverka studenter på ett negativt sätt om pengars värden? Vad tycker ni är 

nackdelarna och fördelarna med studiebidrag och studielån? 


