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Sammanfattning 

I konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) finns det bestämmelser om hur kreditpröv-

ningar ska genomföras, ändå är det just vid dessa moment som det brister. Det är inte lag-

stiftningen beträffande kreditprövningarna som brustit, utan snarare tillämpningen av reg-

lerna. Bristfälligheten har uppkommit, eftersom att sanktionsmöjligheterna inte varit till-

räckligt avskräckande. Därför behöver sanktionsmöjligheterna stärkas. Genom att nä-

ringsidkarna har underlåtit att följa bestämmelserna, har de sparat in arbetskraft, tid samt 

ökat sin omsättning. Dock resulterar det i att konsumenterna löper större risk att 

överskuldsättas. För många kan sms-lån vara en sista utväg, vilket kan innebära att nä-

ringsidkarna vänder sig till personer som redan har en ostadig ekonomi. En målgrupp med 

en försämrad ekonomi och en bristfällig kreditprövning kan leda till överskuldsättning. 

En väg till att minska överskuldsättningen kan vara lagändringarna i proposition 

2013/14:34, som har till syfte att verka avskräckande för näringsidkaren. Konsumentverket 

(KOV) kommer genom ändringarna få möjligheten att tillsammans med en varning kunna 

meddela en sanktionsavgift. 

Även fast överskuldsättningen i många fall beror på bristande kreditprövningar, kan även 

andra lagbestämmelser i KKrL ha en inverkan på problemet. En av dessa bestämmelser 

kan vara god kreditgivningssed, eftersom den genomsyrar mycket av näringsidkarens arbete 

till exempel hur näringsidkaren ska genomföra kreditprövningar. Därav utreds det om en 

ändring av god kreditgivningssed kan vara ytterligare en väg till att minska överskuldsätt-

ningen.  



 

 

Införandet av sanktionsavgifter kan minska överskuldsättningen men sanktionsbeloppen 

kan utformas på ett annat sätt. Det behövs även ytterligare rättsliga åtgärder till avgifterna 

för att kunna täppa till andra problem på området. 



 

 

Master Thesis within Commercial and Tax Law (konsumentkrediträtt) 

Title: Excessive debt incursion in the market for sms-loans – Are legislative 
changes in proposition 2013/14: 34 a good way to reduce excessive debt 
incursion or is there a need for further legal actions? 

Author: Hanna Bäckström 

 Anita Vidovic 

Tutor: Marie Linton 

Date:  2014-05-12 

Subject terms:  Consumer credit, consumer credit act, credit rating, excessive debt 
incursion, sms-loan, penalty fee 

 

Abstract 

Konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) includes provisions on how credit checks will 

be carried out, although it is in these occasions that shortcomings occur. It is not the legis-

lation that fails, but rather the creditors’ implementation of credit checks. Inadequate credit 

checks have arisen due to the fact that the penalty fee is not enough of a deterrent. There-

fore, the penalty possibly needs to be strengthened. Because creditors have failed to com-

ply, they have saved money both in labour, time and increased their turnover. However, the 

result is that consumers are more likely to end up incurring excessive amounts of debt. For 

many people, sms-loans are a last resort, which in many cases means that creditors are turn-

ing to people who already have an unstable financial position. A target group with an un-

stable financial position and an inadequate credit check can lead to excessive debt incur-

sion. 

One way to reduce the excessive debt incursion is the new legal amendments in the propo-

sition 2013/14:34 which are intended to act as a deterrent for the creditor. The Swedish 

Consumer Agency (KOV) will through the changes be able to give a warning together with 

a penalty fee.  

Even though the excessive debt incursion in many cases is a result of lacking credit checks, 

other legislative provisions in KKrL can also have an impact on the problem. One of these 

provisions may be responsible lending because it carry throughout much of the creditors 

work, such as how creditors shall conduct credit checks. Therefore the authors examines if 

a change of responsible lending may be another way to reduce excessive debt incursion. 



 

 

The penalty fees are a good start to reduce the excessive debt incursion but the they can be 

set out differently. This area also needs some complementary penalties in order to fill other 

problematic deficiencies currently present in the area of sms-loans. 
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1 Inledning 

1.1 Uppkomsten av sms-lån 

Flera stora samhällsförändringar har förekommit under det senaste årtiondet, vilket har på-

verkat kreditmarknadens funktionssätt både direkt och indirekt.1 För att motverka 

överskuldsättningen bland konsumenter infördes år 2004, genom en ändring i 1992 års 

konsumentkreditlag (1992:830) (ÄKKredL), ett tydligt krav på att näringsidkaren ska ge-

nomföra en noggrann kreditprövning innan en kredit beviljas. Kravet undantog dock kredi-

ter av mindre belopp, krediter med en kredittid om högst tre månader och engångskredi-

ter.2  

För att stärka konsumentskyddet på kreditmarknaden, infördes konsumentkreditdirektivet3 

i svensk rätt under våren 2008.4 Dock reglerades inte heller krediter av mindre belopp i di-

rektivet, men EU-medlemsstaterna kan själva bestämma hur områden som faller utanför 

direktivet ska behandlas.5 I svensk rätt infördes sedan en ny konsumentkreditlag6 som om-

fattar alla krediter, även sms-lån. Dagens KKrL medförde även en skyldighet att tillhanda-

hålla konsumenterna all förhandsinformation gällande krediten, 14 dagars ångerrätt samt att 

vid marknadsföring informera om den effektiva räntan.7 

1.2 Den ökande överskuldsättningen genom sms-lån 

Det sker en ständig utveckling av samhället och under de senaste åren har krediter blivit 

alltmer lättillgängliga för konsumenter. Det har bidragit till en ökad möjlighet för konsu-

menter att planera och ordna sin privatekonomi, men det har även skapat problem, bland 

annat i form av överskuldsättning hos en del konsumenter.8 Överskuldsättning kan bero på 

                                                 
1 KFM rapport, ”Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar”, 2008:3, s. 15.  

2 Ds, 2013:17, s. 11. 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och 

upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG. 

4 Direktiv 2008/48/EG ingress (1). 

5 Direktiv 2008/48/EG, Art 2.2 (c) och regeringens proposition 2009/10:242, Ny konsumentkreditlag, s. 35.  

6 Konsumentkreditlagen 2010:1846. 

7 Prop. 2009/10:242, s. 35 och 67.  

8 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649 (2014-01-

20). 

http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649
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flera olika faktorer såsom bristande kunskap hos låntagaren, försämrad ekonomi eller 

ökade kreditåtaganden.9  

Det var först år 2006 som sms-lån började erbjudas till konsumenter. Sms-lån kan även be-

nämnas som snabblån, mikrolån eller snabbkrediter och utmärks mestadels i snabbheten 

vad gäller ansöknings-, beviljnings- och utbetalningsprocessen.10 Lånet kan beskrivas som 

ett påkostat korttidslån, eftersom det ofta är dyrt. Registrering sker via internet, antingen 

genom en dator eller mobil. Även fast konsumenten registrerar sig via en dator kan indivi-

den senare ansöka om sms-lån via mobilen. Genom ett sms-lån erhåller konsumenten en 

relativt låg summa (till exempel 3 000 kr) och tiden för återbetalningen varierar men ligger 

mestadels från en månad upp till tre månader. Det är ingen ränta som löper på lånet, utan 

avgifter ska betalas när sms-lånet förfaller.11 Dock finns det en effektiv ränta.  

Problemet med överskuldsättningen finns i regel hos individer som tar sms-lån.12 Den 

gruppen som tar sms-lån utmärker sig mestadels genom lägre inkomster till exempel på 

grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.13 Statistik visar att sedan snabblåneföretagen bör-

jade erbjuda sms-lån, har antalet obetalda lån ökat till 50 000 på enbart tre år.14 Även de se-

nare åren har sms-lån ökat och under år 2012 fanns det 54 000 nya ärenden om obetalda 

sms-lån hos KFM. Det motsvarar en ökning på 62 procent jämfört med året innan. Av de 

inkommande ärendena utgör 21 procent ungdomar i åldersgruppen 18–25 år.15 Statistiken 

visar därför att en ändring av dagens reglering bör ske för att ge dessa individer möjlighet 

att förändra situationen. En annan faktor som har påverkat de ökade kreditåtagandena är 

nya inköpsmönster, till exempel handel genom internet.16 

                                                 
9 Statens offentliga utredningar (SOU) 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället, s. 58. 

10 KFM rapport, SMS-lån, 2007:2, s. 4-5. 

11 Ds, 2009:67, s. 59.  

12 Se http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Lana/Olika-typer-av-lan/Snabblan/ , 
(2014-05-01). 

13 SOU 2013:78, s. 94.  

14 SOU 2013:78, s. 125. 

15 Regeringens proposition 2013/14:34, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, s. 7.  

16 Se http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649 (2014-01-21). 

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Lana/Olika-typer-av-lan/Snabblan/
http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649
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Det ska dock belysas att det finns ett mörkertal. Mörkertalen uppkommer då vissa företag 

samarbetar med inkassobolag. Näringsidkarna lämnar sina fordringsanspråk till dessa som 

sedan ansöker om betalningsföreläggande utan att meddela grund för fordran. Det innebär 

att dessa betalningsförelägganden inte framkommer i KFM:s statistik.17  

Regeringen ser allvarligt på ökningen, eftersom det är ett växande problem. I de fallen är 

konsumenterna på väg mot överskuldsättning vilket kan leda till utanförskap i samhället 

samt sociala problem.18 Konsekvenser som kan förekomma för överskuldsatta är även att 

de har begränsad möjlighet att delta i aktiviteter och att deras sociala liv inskränks. Det 

nämnda kan resultera i att de berörda konsumenterna har mindre kontakt med andra indi-

vider och samhället i stort. Det har dessutom visats att personer som är överskuldsatta har 

sämre hälsa, både psykiskt och fysiskt. Den psykiska hälsan påverkas av hur hög skuldsätt-

ningen är, ju högre skuld desto större risk för stressrelaterade sjukdomar. En annan konse-

kvens av överskuldsättning är att även barnen i familjerna oroar sig för de ekonomiska för-

hållandena. Barn i dessa situationer försöker ofta hjälpa sina föräldrar genom att åsidosätta 

sina egna behov.19 Dessutom påverkas barnen av att överskuldsatta föräldrar lider större 

risk att dö i förtid samt begå självmord. Det har även visats att om en förälder lider av psy-

kisk ohälsa, finns det dessutom risk att barnet drabbas av mentala problem.20  

Ett annat område som påverkas av överskuldsättning är personens deltagande på arbets-

marknaden. Motivationen för att arbeta blir lägre, eftersom alla pengar utöver existensmi-

nimum går till att betala av skulder.21 Även då överskuldsättning påverkar en privatperson i 

stor utsträckning, berörs även samhället i stort. Överskuldsatta personer kan få olika typer 

av stöd från samhället såsom att de erhåller bostadsbidrag och/eller socialbidrag.22 Andra 

                                                 
17 KFM rapport 2007:2, s. 7. 

18 Se http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496 (2014-01-21). 

19 Barn till överskuldsatta - Underlagsrapport till barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf s. 9-10, (2014-02-

10). 

20 Barn till överskuldsatta - Underlagsrapport till barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf , s. 10, (2014-02-

11). 

21 Överskuldsättning i kreditsamhället, http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/91/09/086b9403.pdf , s. 

65, (2014-02-11). 

22 Överskuldsättning hos privatpersoner, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-privatpe_GV02C224/?text=true , (2014-02-11). 

http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/91/09/086b9403.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-privatpe_GV02C224/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-privatpe_GV02C224/?text=true
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konsekvenser som den enskilde får är svårigheter att erhålla större lån eller att få en anställ-

ning, eftersom vissa arbetsgivare undersöker om personen i fråga har några betalningsan-

märkningar.23 

Att en individ är på väg mot överskuldsättning har visats bero på att näringsidkarna, i syn-

nerhet när det gäller sms-lån, inte gör ordentliga kreditprövningar. Det nämnda har för-

sökts förbättras sedan år 2011 då KOV erhöll uppsikt över snabblåneföretagen. Samma år 

infördes även krav i lagstiftningen24 på att kreditprövningar ska göras av mindre krediter. 

En faktor som kan leda till överskuldsättning kan vara att konsumenter tar krediter även 

fast de inte har tillräckligt goda ekonomiska förhållanden för att kunna återbetala sitt kre-

ditåtagande.  

År 2012 gjordes en granskning av tio snabblåneföretag. Av granskningen framgick att alla 

företagen hade brustit i att göra ordentliga kreditprövningar. Anledningen var att snabblå-

neföretagen inte hade kontrollerat om konsumenterna kunde betala tillbaka lånen. År 2013 

har även ytterligare sju företag varnats.25 Trots att det förekommer svårigheter beträffande 

återbetalningen finns det en efterfrågan av snabba och enkla lån hos konsumenterna.26 

Därmed har en efterfrågan uppkommit och tjänsten sms-lån har fyllt en lucka på mark-

naden som tillgodoser konsumenters behov.27 Dock kan slutkostnaden bli större än vad en 

konsument förväntat sig i form av potentiella kostnader som tjänste- och förseningsavgif-

ter, påminnelse- och inkassoavgifter. Skulle ärendet hamna hos KFM tillkommer även om-

budsarvode, ansöknings- och verkställighetsavgifter vilket resulterar i att sms-lån blir ännu 

dyrare.28  

Enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) ska en kreditprövning göras innan nä-

ringsidkaren beviljar ett lån. Det innebär att näringsidkaren ska kontrollera att konsumen-

ten kan fullgöra kreditavtalet. Kontrollen ska grundas på uppgifter om konsumentens eko-

                                                 
23 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, 2014-02-25. 

24 Konsumentkreditlagen 2010:1846. 

25 Vi tar krafttag mot snabblåneföretagen, http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496 (2014-01-21). 

26 Ds, 2009:67, s. 59. 

27 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, (2014-02-25). 

28 Snabba cash med snabblån, 

http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/Snabba_cash_m

ed_snabblan.pdf , (2014-02-11). 

http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496
http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/Snabba_cash_med_snabblan.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/Snabba_cash_med_snabblan.pdf
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nomiska förhållanden.29 Näringsidkaren ska dessutom beakta god kreditgivningssed, vilket i 

korthet innebär att näringsidkaren ska värna om konsumentens intresse.30 Dock har till-

lämpningen av dagens reglering brustit ett flertal gånger och kravet att göra ordentliga kre-

ditprövningar har därmed inte följts. Proposition 2013/14:34 ”Sanktionsavgift vid bris-

tande kreditprövningar” har utarbetats för att öka konsumentskyddet och förhindra 

överskuldsättningen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2014.31 

Näringsidkaren ska således beakta god kreditgivningssed vid kreditprövningar, dock kan 

bestämmelsen om god kreditgivningssed ge upphov till tolkningsutrymme. Därför kan se-

den ha en påverkan på överskuldsättningen, eftersom den genomsyrar näringsidkaren ar-

bete från marknadsföringen till beviljandet av en kredit.32 

Författarna började skriva framställningen innan den 1 april 2014 då lagändringarna trädde 

ikraft. Därmed är framställningen skriven utifrån vad som ska ske och när författarna hän-

visar till ”gällande rätt” innebär det 2011 års KKrL innan lagändringarna.  

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna framställning är att undersöka problem som KKrL ger upphov till gäl-

lande kreditprövning och god kreditgivningssed. Vidare är en del av syftet att undersöka 

regeringens proposition 2013/14:34 ”Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar” för 

att utreda om det är en god väg till att stärka konsumentskyddet och minska överskuldsätt-

ningen eller om det behövs ytterligare rättsliga åtgärder. 

För att erhålla en förståelse och för att kunna besvara syftena, ska följande frågor besvaras: 

 

 Överskuldsättningsproblemet kan börja redan när en potentiell konsument under-

söker och jämför olika sms-lån. Näringsidkarens marknadsföring har därmed ett 

stort inflytande på hur konsumenten uppfattar till exempel den effektiva räntan.  

Frågan är hur långt god kreditgivningssed ska sträcka sig beträffande marknadsfö-

                                                 
29 12 § KKrL. 

30 6 § KKrL.  

31 Prop. 2013/14:34, s. 6.  

32 6 § KKrL och prop. 2009/10:242, s. 52. 
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ringen för att stärka konsumentskyddet. Eller borde mer ansvar ligga på konsumen-

ten?  

 Kan det antas att lagändringarna genom proposition 2013/14:34 kommer att med-

föra en positiv effekt för konsumenterna då näringsidkarna blir sanktionerade vid 

bristfälliga kreditprövningar?  

 

Framställningen är skriven ur ett marknadsrättsligt perspektiv. Dock kommer en avtals-

rättslig aspekt att beröras, nämligen ångerrätten. Ångerrätten kommer att tas med av den 

anledning att den kan ha en viss koppling till hur kreditprövningar genomförs. Det nämnda 

kommer att förklaras närmare i avsnitt 6.6.4. 

Fokus kommer i framställningen att läggas på de rättsliga problemen med sms-lån. Därmed 

kommer övriga krediter att falla utanför denna framställning. Eftersom proposition 

2013/14:34 har tillkommit i ett konsumentskyddande syfte, är det också konsumentkredit-

rätten som är i fokus. Det nämnda medför att krediter mellan näringsidkare inte kommer 

att beaktas i denna framställning.  

Huruvida snabblåneföretag bör bli tillståndspliktiga kommer också att diskuteras, dock 

kommer inte någon utredning av proposition 2013/14:107 ”Viss kreditgivning till konsu-

menter” att göras. Tillståndsplikten kommer därmed endast behandlas i framställningen i 

tjänande syfte som stöd för argumentationen. I framställningen kommer svensk rätt att 

studeras. Därmed har utländsk rätt inte beaktats och ingen jämförelse med andra länders 

lagstiftning kommer att göras, även då vissa delar av området i vanliga fall brukar jämförs 

med till exempel finsk rätt. Jämförelsen sker ofta beträffande räntetak hos snabblåneföreta-

gen, vilket denna framställning inte avser att utreda.  

1.4 Metod och material 

I framställningen används en problemorienterad metod och därmed kommer diskussioner 

och analyser föras löpande genom hela framställningen.33  

                                                 
33 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare: Ämne, material, metod och argumentation, 2. Uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 29.  
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För att presentera det material som författarna har använt, kommer det först att redogöras 

för vilka källor som kommer att användas för att sedan visa för läsaren vilken tyngd som 

har lagts på källorna.  

Rättskällor, såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, har använts för att utreda pro-

blematiken med lättillgängliga krediter som kan resultera i överskuldsättning bland konsu-

menter. Gällande rätt och proposition 2013/14:34 har delad tyngd i framställningen. För 

att förstå lagtext har främst förarbeten såsom propositioner, statens offentliga utredningar 

(SOU) och departementsserier (Ds) använts. Dessa källor har använts som en komplette-

ring till lagtexten för att förtydliga tänkesättet bakom strukturen och innehållet. Uttalanden 

och statistik från KOV, Kronofogden (KFM) och konsumentombudsmannen (KO) har 

också använts för att erhålla en förståelse för området. Utöver det har författarna gjort in-

tervjuer med jurister på både KOV och KFM samt en empirisk undersökning där urvals-

gruppen var unga vuxna.  

Fokus har lagts på gällande rätt, KKrL, för att erhålla en förståelse om varför kreditpröv-

ningar brister. Därför har regler om god kreditgivningssed, kreditprövning samt sankt-

ionsmöjligheter berörts. Fokus har även lagts på proposition 2013/14:34 som innehåller 

lagändringar avseende utvidgade sanktionsmöjligheter i KKrL.  

Avgöranden från Marknadsdomstolen (MD) har belyst en del av problematiken beträffande 

sms-lån. Avgörandena har därför använts för att illustrera över hur KKrL tillämpats i prak-

tiken, vilket i vissa fall lämnar tolkningsutrymme.  

Doktrin på området är sparsam, eftersom sms-lån har ökat först de senare åren. Därmed 

kommer författarna inte kunna lägga större vikt vid traditionell doktrin, såsom litteratur. I 

framställningen har det istället använts uttalanden, debattartiklar och pressmeddelanden 

från bland annat regeringen, KOV, KO och KFM. Materialen ger ytterligare stöd i argu-

mentationen.  

KFM:s statistik över antalet betalningsförelägganden visar hur överskuldsättningsproblema-

tiken i dagens samhälle ser ut. Proposition 2013/14:34 har som uppgift att motverka 

överskuldsättningen och därmed utgör statistiken ett underlag för att se hur stort proble-

met egentligen är och vad för effekt lagändringarna behöver ha.   

Författarna har genomfört intervjuer med jurister från både KOV och KFM för att få in-

formation om hur dessa myndigheter ser på sms-lån och på lagändringarna. Dessa myndig-
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heter valdes då de dagligen arbetar med det berörda området. De genomförda intervjuerna 

används enbart för att stärka argumentationen i framställningen. Även om dessa källor sak-

nar rättskällevärde så används de då doktrin på området är sparsamt.  

En empirisk undersökning med 85 stycken unga vuxna har genomförts via en enkät på in-

ternet. Empiri innebär att en undersökning är baserad på iakttagelser, erfarenheter och 

verklighet. Urvalet av målgruppen gjordes av den orsaken att de utgör en stor del av sta-

tistiken som har betalningsanmärkningar hos KFM. Den empiriska undersökningen har 

genomförts för att erhålla en förståelse om vilken relation unga vuxna har till sms-lån. Den 

information som erhållits kommer inte utgöra stöd för slutsatser, utan är mer ett underlag 

för argumentation samt hur kunskapen om det aktuella ämnet ser ut i praktiken.34  

Författarna använder även olika snabblåneföretag som exempel löpande genom framställ-

ningen för att illustrera hur bestämmelserna i KKrL tillämpas i verkligheten. Genom dessa 

exempel belyses problematiken på området och hur olikt reglerna i lagstiftningen kan till-

lämpas.  

1.5 Disposition 

För att förstå helheten av överskuldsättningen och bristfälliga kreditprövningar måste äm-

net introduceras brett för att sedan snävas in och koncentreras på lagändringarna i propo-

sition 2013:14:34 och ytterligare eventuella rättsliga åtgärder. Författarna använder således 

trattmetoden.35 På så vis erhåller läsaren mer förståelse om sms-lån som helhet, vilket gör 

att det är enklare att förstå problemet med överskuldsättningen. Därför har författarna 

skrivit framställningen från att en konsument söker, jämför och samlar information om 

sms-lån till att en eventuell bristfällig kreditprövning genomförs som kan bidra till 

överskuldsättning.  

I kapitel 2 illustrerar författarna hur tre olika företag, tagna från verkligheten, tillämpar be-

stämmelserna i KKrL beträffande deras marknadsföring och kreditprövningar. Företagen 

benämns som Snabblåneföretag 1, 2 och 3 för att bevara företagens anonymitet. Avsikten 

med exempelfallen är inte att kritisera utan endast att visa hur det ser ut i verkligheten. Det 

kommer även presenteras mål från MD och varningar från KOV som företagen har erhållit 

                                                 
34 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätten, Jure, Stockholm, 2001, s. 103.  

35 Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 5. uppl., Iustus, 
Uppsala, 2012, s. 23.  
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för olika överträdelser av lagstiftningen. Det ska påpekas att målen och ärendena inte är 

från i år. Därmed kan företagen ha förbättrat det som de brustit i.  

Näringsidkarna ger mycket information genom marknadsföringen, dock är den inte alltid 

tydlig och klar. Därför vill författarna belysa vilken kunskap en del individer egentligen har 

om sms-lån genom en empirisk undersökning. Vidare i samma kapitel presenterar och 

identifierar författarna problemområden som finns i KKrL ur ett marknadsrättsligt per-

spektiv. 

I kapitel 3 presenteras hur en kreditprövning enligt lagstiftningen ska genomföras och 

vilka brister som finns vid en kreditprövning. Brister visas bland annat genom att författar-

na presenterar exempel på varningar som KOV har gett ut till näringsidkare för bristande 

kreditprövningar. I samma kapitel förklaras vad god kreditgivningssed är och hur nä-

ringsidkaren genom god kreditgivningssed ska förhålla sig gentemot konsumenten. Det be-

lyses även hur god kreditgivningssed genomsyrar näringsidkarens arbete vid till exempel 

kreditprövning och marknadsföring. Kapitlet avslutas med hur marknadsföringen enligt 

lagstiftningen ska vara utformad och dess samband med kreditprövning. 

I kapitel 4 beskrivs informationen om avgifter och räntor, där den effektiva räntan är i fo-

kus. Det görs en jämförelse med vad som stadgas i lagstiftningen och vad som sker i verk-

ligheten, vilket illustreras genom hur en portal samt ett företag väljer att marknadsföra den 

effektiva räntan. Även dessa företag har författarna valt att hålla anonyma. I kapitlet förs 

också en diskussion om näringsidkaren ser till konsumentens intresse eller om det har blivit 

en ”tävlingsinriktad” kreditmarknad.  

I kapitel 5 redogörs det för KOV:s tillsynsarbete av snabblåneföretagen och vilka sankt-

ionsmöjligheter KOV har innan lagändringarna träder i kraft. Det presenteras även vilken 

roll Finansinspektionen (FI) har på kreditmarknaden och i förhållande till snabblåneföretag. 

Vidare i kapitlet framförs olika brister som finns i KOV:s tillsynsarbete.  

I kapitel 6 behandlas grunden till lagändringarna, vad dessa innebär och dess effekt. Det 

redogörs bland annat för vem som beslutar om sanktionsavgifterna och hur sanktionsavgif-

terna är utformade. Författarna för en diskussion om proposition 2013/14:34 och huruvida 

den behöver ändras, där tyngden ligger på sanktionsavgiftens storlek och utformning. Ka-

pitlet avslutas med förslag till eventuella rättsliga åtgärder som ytterligare kan stärka kon-

sumentskyddet.   
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I kapitel 7 presenterar författarna sin slutsats. I slutsatsen går författarna igenom syftet för 

att underlätta för läsaren och på ett tydligt sätt presentera vilket utfall framställningen fick. 

1.6 Terminologi 

Enligt författarnas mening kan det ibland vara svårt att förstå de olika orden som före-

kommer vid sms-lån. Exempelvis kan den effektiva räntan tolkas vara den ränta som beta-

las på lånen, vilket inte är fallet.36 Nedan visas några exempel som illustrerar begrepp som 

är viktiga för att hålla isär termologin.   

 Effektiv ränta: Den årliga räntan som inkluderar kreditkostnaden vilken är beräk-

nad på kreditbeloppet.37  

 Kreditkostnad: De sammanlagda kostnaderna innehållande avgifter, räntor och 

andra kostnader som konsumenten ska betala. 38   

 Sms-lån: Sms-lån benämns även som snabblån, mikrolån eller snabbkrediter. För 

tydlighetens skull använder sig författarna enbart av benämningen sms-lån. Lån 

som inkluderar sms-lån är lån som är tagna via sms men som är registrerade via en 

dator.39  

 

                                                 
36 Utskottsbetänkande, Riksdagstryck 2012/13, Betänkande 2012/13:CU13, s. 50. 

37  Definitionen finns i 2 § KKrL. 

38  Definitionen finns i 2 § KKrL. 

39 KFM rapport, SMS-lån, 2007:2, s. 4-5. 
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2 Tre snabblåneföretag 

2.1 Inledande anmärkningar 

Lättillgänglighet, hög effektiv ränta och mindre summor är ord som kännetecknar sms-lån. 

Sms-lån kan vara orsaken till att konsumenter är överskuldsatta. Eftersom ämnet är aktuellt 

är det rimligt att undersöka några snabblåneföretag som erbjuder sms-lån. På samtliga 

snabblåneföretags webbsidor kan villkor hittas så att både framtida och nuvarande konsu-

menter kan ta del av dem. Dock får konsumenter ibland bristfällig information och lag-

stiftningen på området tillämpas inte i sin helhet. Syftet med kommande kapitel är inte att 

kritisera något företag utan enbart visa vilka villkor som de utvalda snabblåneföretagen 

framhäver, eller underlåtit att framhäva. De paragrafer som författarna kommer att beakta 

är 6 § KKrL om god kreditgivningssed, 7 § KKrL om information vid marknadsföring och 

12 § om kreditprövning. 

Exemplen på snabblåneföretag är verklighetsbaserade och tagna från internet. Författarna 

har av skäl hänföriga till förtalsrisk valt att inte ange källan till dessa exempel men det hind-

rar inte att problematiken fortfarande kan belysas.40 Däremot har ärenden från KOV och 

mål från MD refererats till.  

2.2 Snabblåneföretag 1 

Snabblåneföretag 1 var en av de första snabblåneföretag som etablerades på den svenska 

kreditmarknaden. Företagets koncept är att personer i samhället inte ska behöva låna mer 

än vad de behöver. På webbsidan framför snabblåneföretaget att de eftersträvar målsätt-

ningar såsom att vårda verksamhetens varumärken genom att följa gällande lagstiftning för 

konsumentkrediter. Företaget framhäver att de genomför bra kreditkontroller för att till-

fredsställa konsumentens behov och att de tar ansvar för konsumentens betalningsförmåga. 

Snabblåneföretag 1 anger på webbsidan att de inte bedriver en tillståndspliktig verksamhet. 

Företaget står därmed inte under FI:s tillsyn, utan det är KOV som utövar tillsynen. Dessu-

tom belyser företaget vikten av att personer som vill ansöka om lån hos dem måste ta del 

av och godkänna företagets villkor innan ett avtal kan ingås. Kraven som ska vara uppfyllda 

är bland annat att personen i fråga är myndig, folkbokförd i Sverige, har en deklarerad års-

                                                 
40 Se Göta hovrätt, brottmål 1176-13, dom 2014-03-11. 
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inkomst över 50 000 kronor samt innehar ett svenskt personnummer. Dessutom förklarar 

snabblåneföretaget att en kreditupplysning kommer att genomföras samt att det finns krav 

på återbetalningsförmåga.  

Lån ska betalas tillbaka inom 30 dagar och i samband med lånet tar de ut en avgift och 

ränta. Andra villkor som framgår på snabblåneföretagets webbsida är att konsumenten är 

skyldig att betala en kreditkostnad som för närvarande ligger mellan 80-135 kronor, där ett 

flertal olika kostnader såsom kostnader för uppläggning, personkontroll och kreditprövning 

ingår.  

Enligt 7 § KKrL ska den effektiva räntan klart, kortfattat och framträdande framkomma i 

informationen som näringsidkaren lämnar. Det torde delvis stämma gällande snabblånefö-

retaget. Den effektiva räntan kan utläsas under rubriken ”Villkor” där räntan visas i en ta-

bell med olika lånebelopp och återbetalningsdagar för återkommande kunder. Från tabellen 

kan det utläsas att den effektiva räntan blir lägre ju högre lån konsumenten åtar sig. Som ny 

konsument på webbsidan kan denna information vara förvirrande, eftersom den effektiva 

räntan ligger på 934,94 procent om konsumenten väljer ett lån om 1 000 kronor. Det finns 

även en utförligare förklaring om den effektiva räntan, dock hittas denna under rubriken 

”Instruktioner” och sedan under ”Ordlistan” på webbsidan. Om en konsument inte är be-

kant med webbsidan, är det svårt att finna informationen.  

Informationen som ges på snabblåneföretagets webbsida kan i första hand anses som tyd-

lig, men företaget har blivit anmält av KOV ett flertal gånger. Anmälningarna gällde ocker 

men fallen avskrevs utan motivering.41 Även under åren 2007-2010 kom det flera domar 

mot företaget som gällde till exempel olovlig marknadsföring och vinster som uppkom från 

avgifter som togs ut på lånen.42  

Ett av målen var MD 2007:17 som avsåg en tvist mellan KO och snabblåneföretaget gäl-

lande marknadsföring av krediter. KO anförde att bristen på information stred mot god 

kreditgivningssed i 6 § KKrL och yrkade att snabblåneföretaget hade skyldighet att infor-

mera konsumenterna om avgifter och löptid. Vidare yrkade KO att snabblåneföretaget 

skulle upphöra med reklamen i radio, tv och på företagets webbsida samt upphöra med 

snabbhetsargumentet.  

                                                 
41 Betänkande 2012/13:CU13, s. 38. 

42 Se MD 2007:17 och MD 2008:3.  
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Snabblåneföretaget hade vid sin marknadsföring framhävt snabbheten och bekvämligheten 

av krediter för att lösa ekonomiska problem och det hade dessutom en betydande plats i 

marknadsföringen. Snabbheten var ett avgörande skäl i förhållande till resterande kreditvill-

kor. Utöver det anförda, var informationen i reklamen otydlig eller begränsad gällande den 

effektiva räntan och avgifterna. MD bedömde att marknadsföringen som snabblåneföreta-

get förde stred mot god kreditgivningssed och var otillbörlig. MD biföll dock endast yrkan-

det om upphörande av marknadsföring i radio.  

Det andra målet var MD 2008:3 och parterna var KO och snabblåneföretaget. I målet ge-

nererade snabblåneföretaget vinst från avgifter som togs ut på lånen. KO yrkade att snabb-

låneföretaget skulle förbjudas att ta ut högre avgifter än den faktiska kostnaden som snabb-

låneföretaget har för den erlagda krediten. MD biföll KO:s yrkande då snabblåneföretag 

inte kunde påvisa att avgiften enbart bestod av kostnader för krediten som strider mot 12 § 

ÄKKredL. Därmed förbjöds snabblåneföretaget att i fortsättningen ta ut sådana avgifter.  

Det kan således diskuteras huruvida det kan anses som att företaget ger tydlig information 

till sina kunder, med utgångspunkt i målen och snabblåneföretagets webbsida. Som ovan 

visats framhäver företaget de fördelaktiga aspekterna med sms-lån, till exempel som i mål 

MD 2007:17, där företaget framhävde snabbheten i ett sms-lån. Företaget visar dock inte 

klart och tydligt en klar helhetsbild, det vill säga alla kostnader som tillkommer vid ett sms-

lån. 

2.3 Snabblåneföretag 2 

Snabblåneföretag 2 bedriver snabblåneverksamhet och drivs av ett norskt företag. Företa-

get står därmed under den norska FI:s tillsyn. Snabblåneföretaget är ett av de ledande före-

tagen på marknaden och utger sig för att ha en konkurrensfördel såsom snabbhet, tillgäng-

lighet och service. De erbjuder privatpersoner sms-lån på 1 000–5 000 kronor efter att en 

kreditbedömning har gjorts. De framför också att en betalningsanmärkning inte behöver 

innebära ett avslag på en låneansökan. Företagets kreditvillkor är att konsumenten ska vara 

folkbokförd i Sverige och ha en taxerad inkomst på över 20 000 kronor enligt deklaration-

en föregående år. Andra villkor som tydligt framgår på webbsidan är att låntagaren även ska 

betala räntor och avgifter, vilket är dröjsmålsränta och upplupen ränta. Avgifter som kan 

utläsas från snabblåneföretagets webbsida är upplupna-, påminnelse- och uppläggningsav-
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gifter. En vidare undersökning av webbsidan ger vid handen att konsumenten måste ha 

fyllt 18 år.  

Vad som kan utläsas från snabblåneföretagets webbsida är att företaget är ett dotterbolag 

till det norska bolaget. Det framgår inte klart och tydligt att snabblåneföretag står under 

den svenska FI:s tillsyn, vilket kan missleda konsumenter att tro att FI utövar tillsyn över 

snabblåneföretaget. Vad som kan påpekas om villkoren för konsumenterna är att denna in-

formation är utspridd över olika sidor. Det är få villkor som framkommer under den sida 

som är benämnd ”Allmänna villkor”. Där informeras mestadels om kostnader och återbe-

talningsskyldigheten, medan villkor som krav på ålder och inkomst kan utläsas på andra si-

dor.  

På snabblåneföretagets webbsida anges inte den effektiva räntan vid information om åter-

betalningen. Konsumenten får istället läsa om den effektiva räntan på en annan sida som 

heter ”Priser” där de endast beskriver avdragsgill ränta samt den effektiva räntan. Snabblå-

neföretag beskriver att i den nominella räntan ingår den effektiva räntan plus alla kostnader. 

Det är dock svårt att utläsa vilka faktiska komponenter som ingår. 

Snabblåneföretaget anger att de gör en kreditbedömning på konsumenten för att se om 

denne kan återbetala sina lån. Vid en vidare undersökning informerar snabblåneföretaget 

om att de gör en kreditupplysning och sedan en individuell kreditbedömning. Att företaget 

gör en individuell kreditbedömning kan medföra att det blir oklart vilka faktorer de tar hän-

syn till vid en sådan bedömning.  

På sidan ”Om oss” anges vilka storlekar på lån konsumenterna kan ta och att längst ner på 

sidan kan konsumenterna få mer information på det norska moderföretagets webbsida. Vid 

en vidare undersökning av det utländska företagets webbsida kan författarna inte hitta att 

en ny kund slipper betala någon effektiv ränta, vilket är en av de saker som snabblåneföre-

taget marknadsför sig med. Det kan skapa en missvisande bild, eftersom det inte klart och 

tydligt anges vilken information konsumenterna kan utläsa från det norska moderföretagets 

webbsida om snabblåneföretag 2.  
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I slutet av januari 2013 hade snabblåneföretaget en effektiv ränta på 23 707 procent vid lån 

om 1 000 kronor.43 Det kan ifrågasättas om näringsidkare tog hänsyn till god kreditgiv-

ningssed och därmed tog till vara på konsumentens intresse med tillbörlig omsorg när de 

satte en effektiv ränta på 23 707 procent. Det kan också ifrågasättas om denna information 

förmedlats till konsumenten, vilket enligt författarna är tveksamt då troligtvis ingen hade 

accepterat en sådan ränta.  

2.4 Snabblåneföretag 3 

Snabblåneföretag 3 bedriver också snabblåneverksamhet. Företaget marknadsför sina kre-

diter på webbsidan som enkla, snabba och kostnadseffektiva samt att det inte krävs någon 

säkerhet eller krångliga ansökningshandlingar för att erhålla ett lån. 

På webbsidan framgår det att snabblåneföretag 3 är registrerad hos FI och att KOV utövar 

tillsyn över verksamheten beträffande villkoren för lånen. Snabblåneföretaget förklarar 

även att en sedvanlig kreditprövning alltid genomförs innan ett lån beviljas och att de, lik-

som många andra snabblåneföretag har krav på att konsumenten är myndig, folkbokförd i 

Sverige samt innehar ett svenskt personnummer.  

Snabblåneföretaget framhåller på sidan ”Lånevillkor” dessutom att konsumenten är skyldig 

att utöver lånet betala avgifter och ränta enligt den aktuella prislistan som finns på deras 

webbsida och som även kan erhållas genom deras kundtjänst. Prislistan är dock svår att 

hitta på webbsidan och vid kontakt med deras kundtjänst erhålls inget svar på var prislistan 

kan hittas. På samma sida nämns inte vilka kostnader som kan ingå i ett sms-lån. De infor-

merar till exempel inte om någon uppläggningskostnad för ett sms-lån. En sådan kostnad 

informerar snabblåneföretaget endast om när en avbetalningsplan kommer konsumenten 

till handa. Dock nämner snabblåneföretaget att det tillkommer kostnader både för återbe-

talningen och vid en eventuell försening av återbetalningen.  

Vad gäller den effektiva räntan framgår denna inte tydligt för konsumenten. Det framgår 

endast att den är 219 procent utan någon vidare förklaring än att exempelbeloppet är 6 000 

kronor med en ränta på 10 procent per månad på en kredittid om 30 dagar. Dock framgår 

ännu ett representativt exempel i den finstilta texten längst ner på sidan. Där anger företa-

                                                 
43 Alla granskade sms-låneföretag får en varning, http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-snabblaneforetag-

far-en-varning (2014-02-24). 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-snabblaneforetag-far-en-varning
http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-snabblaneforetag-far-en-varning
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get att ett lån på 1 000 kronor som löper i 30 dagar har en ränta på 100 kronor. Det 

nämnda exemplet anger en effektiv ränta på 10 procent. Med två exempel på den effektiva 

räntan kan det vara oklart för konsumenten hur effektiva ränta räknas ut, eftersom exemp-

len skiljer sig avsevärt.  

Det ska dessutom belysas att en årlig ränta på 30 procent tillkommer om återbetalning inte 

görs enligt avtalet. Informationen framkommer i det finstilta. Att denna information endast 

kan utläsas i det finstilta och inte i dokumenten om ”Lånevillkor” kan resultera i att kon-

sumenter kan ha svårigheter att se och finna informationen.   

Även om det kan anses att snabblåneföretaget beaktar gällande rätt och bedriver verksam-

heten i överrensstämmelse med lagstiftningen, har KOV gett flera varningar till företaget. 

Snabblåneföretaget har påvisat brister i sina kreditprövningar där bland annat inga direkta 

uppgifter har inhämtats från den sökande. Det nämnda har medfört att tillräckliga uppgifter 

om den sökandes ekonomiska förhållanden inte har inhämtats.44 

2.5 Exempelfallen i ljuset av en empirisk undersökning 

De tre exempelfallen tillhandahåller mycket information på respektive webbsida. Dock kan 

informationen ibland vara otydlig och utspridd vilket gör att den är svår att finna och för-

stå. Med anledning av det framförda har en empirisk undersökning med 85 unga vuxna i 

åldrarna 18–30 företagits för att ta reda på vilken kunskap de har om sms-lån.45 Urvalet av 

personer gjordes på grund av den statistik som KFM framtagit, som visar att unga vuxna 

står för en stor del av betalningsförelägganden avseende obetalda sms-lån.46 Syftet med en-

käten är att visa hur många i den åldersgruppen, med eller utan utbildning, som egentligen 

har kunskap om sms-lån. Undersökningsgruppens majoritet har en eftergymnasial utbild-

ning. Undersökningen visade att personer med högre utbildning många gånger saknar de-

taljkunskap. Hela 60 procent kände inte till vilka kostnader som ingick i ett sms-lån i all-

mänhet medan 36,6 procent inte visste vad den effektiva räntan innebär.  

                                                 
44 Se Dnr 2012/350, http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-

regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf (2014-02-24).  

45 Se frågorna till undersökningen i bilaga 1. 

46 Prop. 2013/14:34, s. 7. 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
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Av de 85 personer som deltog i undersökningen angav fler än 27 procent att de har en eller 

fler personer i sin omgivning som använder eller har använt sms-lån. Det var till exempel 

25 procent, av de 27 procenten som svarade på frågan, som hade 1–3 personer i sin närhet 

som använde sig av sms-lån.  

En del av personerna som deltog i undersökningen ansåg att det fanns bristfällig informat-

ion om sms-lån. Det var 80,95 procent som ansåg att informationen om kostnader var bris-

tande, 10,71 procent ansåg att kreditprövningen var bristfällig och 4,76 procent ansåg att 

informationen om lånetiden inte var tillräcklig. Informationen från enkäten visar att även 

om sms-lånetagandet har exploderat de senaste åren så besitter personer lite kunskap om 

krediten. Det nämnda torde innebära att om marknaden fortsätter att växa och fler perso-

ner i framtiden väljer att ta sms-lån, har de en begränsad utgångspunkt när det kommer till 

vad sms-lån egentligen innebär. Det medför också att de har bristande kunskap för att 

kunna hjälpa andra i sin närhet som har eller funderar på att ta ett sms-lån.  

Den empiriska undersökningen visar att det råder en brist i den information som går ut till 

personer gällande sms-lån. Det kan innebära att det behövs mer information till allmänhet-

en. Genom att individer erhåller en allmän information kan de hjälpa och stötta varandra 

samt vara uppmärksamma så att andra inte går in i en skuldsättning som så småningom kan 

övergå till en överskuldsättning.  

2.6 Problemidentifiering 

2.6.1 Introduktion till olika problem 

Det finns således bristande kunskap om sms-lån, både i sin helhet och speciellt vad det gäl-

ler den effektiva räntan. Alla tre snabblåneföretagen följer lagstiftningen. Dock finns tolk-

ningsutrymmet, vilket kan medföra att bestämmelserna i KKrL inte följs fullt ut.  

Vissa gemensamma trender kan noteras i de tre snabblåneföretagens webbsidor där företa-

gen genom marknadsföring visar en klart positiv och bekväm sida till sms-lån. Denna in-

ställning är dock en kontrast till realiteten, eftersom KOV har gett ut varningar till snabblå-

neföretagen. Företagen har varit i kontakt med KOV då de till exempel har brustit i:  

 hur de genomför sina kreditprövningar,  

 hur de marknadsför sig samt 

 hur de beräknar den effektiva räntan.  
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Nedan kommer författarna generellt att presentera olika konsumentkreditproblem som 

finns på området beträffande sms-lån.  

2.6.2 Kreditprövning 

Det huvudsakliga problemet i denna framställning är att näringsidkarna brister i att genom-

föra ordentliga kreditprövningar, vilket gör att konsumenter som egentligen inte är godtag-

bara låntagare får ta sms-lån. Näringsidkaren ska enligt 12 § KKrL endast bevilja krediter 

till konsumenter som har ekonomiska förutsättningar. Trots det finns det många konsu-

menter som inte kan återbetala lånet vid löptidens slut och hamnar därför i en skuldfälla.47 

Problemet med bristfälliga kreditprövningar har även förekommit bland snabblåneföreta-

gen som har presenterats i exempelfallen ovan.  

Trots att företagen på webbsidor anger att de genomför kreditprövningar innan ett sms-lån 

beviljas, har varningar getts från KOV.48 Det tyder på att näringsidkarna inte genomför or-

dentliga kreditprövningar som lagstiftningen kräver. 

2.6.3 God kreditgivningssed 

Genom god kreditgivningssed ska näringsidkaren bland annat försöka förhindra att kon-

sumenten hamnar i överskuldsättning.49 Det kan ifrågasättas om näringsidkarna i snabblå-

neföretag 1, 2 och 3 har haft god kreditgivningsed i sitt beaktande, eftersom de bland annat 

har haft skyhöga räntor och brustit i sin kreditprövning.  

Görs bristfälliga kreditprövningar, till exempel när näringsidkaren inte inhämtar tillräckligt 

med information om konsumentens ekonomiska situation,50 följer näringsidkaren inte en 

god kreditgivningssed eller kreditprövningar i den utsträckning som lagstiftningen kräver. 

God kreditgivningssed som brister kan ses som en bidragande faktor till att konsumenter 

hamnar i överskuldsättning, eftersom näringsidkaren inte då tar hänsyn till konsumentens 

intresse.   

                                                 
47 Se http://www.regeringen.se/sb/d/7629/a/225496 (2014-04-07). 

48 Se exempel: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-
regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf  

49 Regeringens proposition 1991/92:83: Om ny konsumentkreditlag, s. 107. 

50 Prop. 2009/10:242, s. 100. 

http://www.regeringen.se/sb/d/7629/a/225496
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
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2.6.4 Marknadsföring 

Ett av problemen med sms-lån är hur lånen marknadsförs. Vad som har framkommit av de 

tre snabblåneföretagen 1, 2 och 3 är att företagen har gett olika typer av information som 

inte alltid är tydlig och klar. Det är viktigt att informationen är klar och tydlig så att konsu-

menterna får en helhetsbild av sms-lånets kostnader för att därefter kunna fatta rationella 

beslut. Enligt 7–8 §§ KKrL ligger det huvudsakliga ansvaret på näringsidkaren att tillhan-

dahålla konsumenterna med information om kostnader och räntor. Ändå uppmanar nä-

ringsidkaren konsumenten att noga tänka igenom sitt beslut att ta sms-lån, om de verkligen 

har ekonomin och att inte låna mer än vad som behövs. Det kan därför vara svårt för kon-

sumenterna att fatta förnuftiga beslut när informationen är bristfällig.  

Näringsidkaren skapar en ”positiv bild” av sms-lån, i form av att marknadsföra en obefint-

lig effektiv ränta och att pengar ska vara lättillgängliga och bekväma. Det kan således upp-

fattas som att näringsidkaren vänder sig till och lockar personer som redan har en ostadig 

ekonomi och därmed inte endast behöver tillfällig hjälp.51  

2.6.5 Effektiv ränta 

Ett annat problem är att det finns svårigheter att förstå vad den effektiva räntan är eller hur 

den räknas ut. Problemet kan ligga i att 7 § KKrL stadgar att den effektiva räntans repre-

sentativa exempel ska vara klar, kortfattad och framträdande. Informationen ska framgå så 

att konsumenten inte har några svårigheter att förstå eller ta del av innehållet.52 Förutom att 

informationen ska vara lättförståelig för konsumenten finns ingen vidare vägledning om 

vad klart, kortfattat och framträdande innebär. Därmed kan det finnas tolkningsutrymme 

för näringsidkaren. 

Näringsidkaren ska presentera ett representativt exempel men i ett av exempelfallen var den 

effektiva räntan näst intill obefintlig. Medan det på andra webbsidor finns det en utförlig 

uträkning, så utförlig att man tappade bort sig på vägen. Det är således stor skillnad på hur 

företagen väljer att framföra och beskriva den effektiva räntan, vilket tyder på att tolk-

ningsutrymme finns.   

                                                 
51 MD 2010:30. 

52 Prop. 2009/10:242, s. 93.  
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Den effektiva räntan definieras i 2 § KKrL, ”effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som 

en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att 

delbetalningar ska göras under den löpande kredittiden.”. Hur uträkning av den effektiva 

räntan ska ske anges tydligt i KOVFS 2011:1 Bilaga 1.53 Då både definition samt uträkning 

visas tydligt i lagstiftningen samt i KOVFS kan det anses underligt hur det kan vara så stor 

skillnad på hur den effektiva räntan är angiven i de olika exempelfallen.  

Även då dessa förklaringar finns i lagstiftning och föreskrifter, kan det vara svårt att avgöra 

hur mycket den effektiva räntan uppgår till och den kan ibland uppgå till flera hundra pro-

cent. En bristfällig information om den effektiva räntan kan vara en väg till överskuldsätt-

ning, eftersom den effektiva räntan i många fall speglar en mycket hög summa.  

Ett annat problem med den effektiva räntan är att företagen i vissa av exempelfallen fram-

häver att den effektiva räntan vid det första lånetillfället är 0 kronor som en strategi att 

locka nya konsumenter att ta lån. Dock finns det exempel på snabblåneföretag som anger 

att den effektiva räntan är 0 kronor, men ändå tas en daglig ränta ut på alla lån över 500 

kronor. Det kan därmed återigen framhävas att den effektiva räntan inte alltid överens-

stämmer med lagstiftningen, det vill säga att vara klar, kortfattad och framträdande.  

2.6.6 Tillsynen 

KOV:s befogenheter vid tillsynsarbetet är ett annat bristfälligt område, eftersom de inte har 

möjlighet att ge sanktioner som motsvarar överträdelsen och har en avskräckande effekt. 

Problemet har uppstått då näringsidkare inte gjort ordentliga kreditprövningar i enlighet 

med lagstiftningen.  

När näringsidkaren har genomfört bristfälliga kreditprövningar kan KOV endast meddela 

en varning eller meddela om nedläggning. Det sistnämnda anses i många fall vara en för 

grov sanktion.54 Därför har KOV i de flesta fallen endast kunnat ge en varning, vilket bland 

annat har skett i exempelfallen.55 Därför kan det anses finnas ett behov av en ändring av 

                                                 
53 Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2011:1, ISSN 0347-8041, 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner

/kovfs/2011/kovfs_2011_1_allmanna_rad_om_konsumentkrediter.pdf (2014-02-25). Se även Ulfward, 

Marie-Louise, 7 § KKrL, lagkommentar not 42, (2014-02-25, Karnov internet). 

54 Prop. 2013/14:34, s. 9. 

55 Se exempel: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-
regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/kovfs/2011/kovfs_2011_1_allmanna_rad_om_konsumentkrediter.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/kovfs/2011/kovfs_2011_1_allmanna_rad_om_konsumentkrediter.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/4finance-kov.pdf
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KOV:s befogenheter genom utökade sanktionsmöjligheter, vilket har föreslagits genom 

proposition 2013/14:34, för att minska näringsidkarnas överträdelser av lagstiftning och 

därmed reducera överskuldsättningen.  
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3 Kreditprövning, god kreditgivningssed och marknads-

föring 

3.1 Hur genomförs en kreditprövning? 

En kreditprövning genomförs för att ta reda på om konsumenten kan fullfölja vad denne 

åtagit sig enligt kreditavtalet. Enligt 12 § KKrL ska prövningen bestå av tillräckliga uppgif-

ter om konsumentens ekonomiska förhållanden. En kredit får endast ges om prövningen 

visar att konsumenten kan fullfölja sitt åtagande. En kreditprövning görs oberoende av 

kreditens storlek.56 

En kreditprövning kan sägas bestå av tre delar:  

 näringsidkaren ska först ta reda på konsumentens ekonomiska uppgifter,  

 för att sedan kunna beräkna konsumentens förmåga att betala kreditåtagandet,  

 för att med de resultaten avgöra om krediten ska beviljas.57  

Vad som avses med tillräckliga uppgifter är att näringsidkaren ska inhämta de uppgifter 

som behövs för att betalningsförmågan ska kunna bedömas med hög säkerhetsgrad.58 Nä-

ringsidkaren har en plikt att inhämta information för att kunna skapa sig en helhetsbild av 

konsumentens ekonomiska ställning. Även om en konsument inte har någon betalnings-

anmärkning innebär det inte att näringsidkaren kommer att bevilja krediten.59 En kredit får 

endast beviljas om det finns förutsättningar för konsumenten att betala tillbaka krediten. 

Om en kredit beviljas utan att dessa förutsättningar föreligger kan KOV vidta åtgärder en-

ligt 51 § KKrL. De åtgärder som KOV kan företa är varning eller nedläggning, vilket inne-

bär att KOV inte har så många olika sanktionsmöjligheter. I undantagsfall kan det även 

leda till att återbetalningsskyldigheten för konsumenten jämkas.60 I varje enskilt fall är det 

näringsidkaren som har bevisbördan för att en tillräcklig kreditprövning har gjorts.61  

                                                 
56 Prop. 2009/10:242, s. 1. 

57 Prop. 2009/10:242, s. 100.  

58 Prop. 2009/10:242, s. 100. 

59 Prop. 2009/10:242, s. 100. 

60 Prop. 2009/10:242, s. 101. 

61 Prop. 2009/10:242, s. 101. 
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Näringsidkare ska således inte bevilja krediter till konsumenter som inte har möjlighet att 

fullfölja sitt åtagande. Även om området regleras i lagstiftningen har en del snabblåneföre-

tag fått problem. Av en undersökning som KOV gjort visades det att fem snabblåneföretag 

har brustit i sin kreditprövning.62 Företagen använde sig bara av information gällande kon-

sumenternas inkomster och inte av deras utgifter. Vissa av företagen använde sig dessutom 

av äldre inkomstuppgifter som inte var uppdaterade om aktuell inkomststatus. Det innebär 

således att näringsidkarna ger krediter till personer som kanske inte har möjlighet att betala 

tillbaka vad de har åtagit sig, vilket resulterar i att konsumenterna hamnar i skuldfällor.63 

Som visats ovan kan således snabblåneföretag inte endast göra en kreditprövning som bas-

eras på konsumentens inkomster, utan företagen ska inhämta uppgifter som gör det möjligt 

för dem att skapa sig en helhetsbild. Gällande snabblåneföretag 3 kan det till exempel utlä-

sas att de ska genomföra en sedvanlig kreditprövning, dock har de brustit i att inhämta 

uppgifter från konsumenten. Vid en kreditprövning ska näringsidkaren dessutom tillämpa 

god kreditgivningssed, som kommer att förklaras längre fram i arbetet i avsnitt 3.3. 

3.2 Brister vid kreditprövning 

Under de senaste åren har det kommit in ett flertal anmärkningar om obetalade sms-lån till 

KFM. Dessutom har KOV gått ut med varningar till 17 olika företag under åren 2012–

2013 på grund av att företagen har gjort otillräckliga kreditprövningar.64 Ett av företagen 

som KOV har varnat är snabblåneföretaget Northmill. I fem fall har företaget inte inhäm-

tat någon information till kreditprövningen från konsumenten utan de har endast hämtat 

uppgifter från den externa kreditupplysningen. Av utredningen ansågs det inte heller som 

om företaget beaktat konsumentens inkomster, utgifter/kostnader eller rimliga levnads-

kostnader.65  

                                                 
62 Snabblåneföretag varnas för otillräcklig kreditprövning, 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-
varnas-for-otillracklig-kreditprovning/ (2014-01-27). 

63 Snabblåneföretag varnas för otillräcklig kreditprövning, 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-

varnas-for-otillracklig-kreditprovning/ (2014-01-27). 

64 Prop. 2013/14/34, s. 7. 

65 Se Dnr 2012/346, http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-

regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/northmill-kov.pdf (2014-01-30).  

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/northmill-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/northmill-kov.pdf
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Ett annat snabblåneföretag som har varnats är Meddelandelån. Företaget har brustit i att 

hämta uppgifter direkt från konsumenten. Företaget har inte heller tagit hänsyn till konsu-

mentens utgifter och kostnader samt den totalt skuldbörda som konsumenten har. Dessu-

tom har företaget inte gjort någon uträkning av konsumenten betalningsutrymme.66  

Varningarna till båda företagen, Nortmill och Meddelandelån, visar att näringsidkarna inte 

har gjort tillräckligt för att skapa sig en helhetsbild om konsumentens ekonomi och därmed 

inte genomfört kreditprövningar i enlighet med lagstiftningen. Det kan resultera i att många 

konsumenter skuldsätter sig i tron att de har en hållbar ekonomisk situation.  

Enligt KOV räcker det att göra en fullständig kreditupplysning, vilket innebär att nä-

ringsidkaren ska inhämta uppgifter om konsumenten samt inhämta uppgifter från konsu-

menten.67 Dock anser KFM att det kan uppkomma problem. När näringsidkaren begär en 

kreditupplysning om en konsument syns inte sms-lån bland krediterna som konsumenten 

har.68 Det har uppmärksammats av KFM och kan illustreras av exempelfallet där en hyres-

värd ingår ett avtal med en framtida hyresgäst. Hyresvärden gör då en kreditupplysning på 

hyresgästen men anmärkningar för obetalda sms-lån syns inte vid den tidpunkten. Dessa 

anmärkningar uppkommer i registret först efter att hyresavtalet har ingåtts, om det då blivit 

ett utslag hos KFM.69 Det innebär att hyresvärden inte erhåller en fullständig kreditupplys-

ning innan avtalets har slutits.  

3.3 Vad är god kreditgivningssed? 

I ett konsumentförhållande ska näringsidkaren utöva god kreditgivningssed. Enligt 6 KKrL 

innebär god kreditgivningssed att näringsidkaren ska ”…ta till vara konsumentens intressen 

med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver”. God kreditgiv-

ningssed har en betydelsefull inverkan på kreditprövningen. Den senare delen i god kredit-

                                                 
66 Se Dnr 2011/358, http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-

regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/meddelandelan-kov.pdf (2014-01-30). 

67 Ångerrätt i ny konsumentkreditlag, 
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print (2014-01-31) och 
Prop. 2009/10:242, s. 101. 

68 Ångerrätt i ny konsumentkreditlag, 

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print (2014-01-31). 

69 Ångerrätt i ny konsumentkreditlag, 
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print (2014-03-04). 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/meddelandelan-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/Varningar%20enligt%20konsumentkreditlagen/meddelandelan-kov.pdf
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print
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givningssed, att förse konsumenten med de förklaringar som behövs, fanns inte i ÄK-

KredL.70 I den nuvarande lagstiftningen har god kreditgivningssed stärkt konsumentskyd-

det från hur det såg ut i den äldre lagstiftningen då fler rekvisit har tillkommit. Rekvisiten i 

6 § KKrL kommer att behandlas var för sig i de följande styckena. 

God kreditgivningssed innehåller näringsidkarens ansvar gentemot konsumenterna. Vad 

”…konsumentens intresse med tillbörlig omsorg”71 innebär är att näringsidkaren har en 

skyldighet, innan ett kreditavtal ingås samt under tiden ett avtal pågår, handla omdömesgillt 

samt ansvarsfullt. Näringsidkaren ska utgå ifrån att kreditavtalet har en stor betydelse för 

konsumentens ekonomiska ställning och därför kan kreditavtalet vara känsligare för kon-

sumenten än andra avtal.72  

Näringsidkaren har även ett ansvar för att motverka en eventuell långtgående skuldsättning 

för konsumenten. Hänsyn ska därför tas till konsumentens ekonomiska situation och in-

komster. För att utreda om en konsument skuldsätter sig för långtgående kan en kredit-

prövning göras, dock behövs en kreditprövning inte göras för krediter som är ringa.73 Det 

innebär att näringsidkaren i de flesta fall har ett stort ansvar gentemot konsumenten för att 

motverka överskuldsättning. 

Vad som avses med ”…de förklaringar som konsumenten behöver”74 är att näringsidkaren 

ska förse konsumenten med förklaringar så att konsumenten kan avgöra om kreditavtalet 

passar dennes behov och ekonomiska läge. Exempel på förklaringar som konsumenten kan 

tänkas behöva är olika alternativ av krediter eller information för att ha möjlighet att be-

räkna kostnader för krediterna.75 Dock är det svårt att ange vilka specifika förklaringar som 

ska ges, eftersom det får anpassas till det enskilda fallet. En del förklaringar ges när nä-

ringsidkaren informerar om den föreslagna kreditens egenskaper som återfinns i 8–10 §§ 

KKrL.76 I förklaringsskyldigheten ingår att näringsidkaren ska avråda konsumenten från att 

                                                 
70 Jämför 6 § KKrL med 5 § ÄKKredL. 

71 6 § KKrL. 

72 Prop. 1991/92:83, s. 106. 

73 Prop. 1991/92:83, s. 106–107.  

74 6 § KKrL. 

75 Prop. 2009/10:242, s. 91. 

76 Se bilaga 3 för paragraferna. Prop. 2009/10:242, s. 91. 
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ingå kreditavtal om näringsidkaren anser att avtalet är ofördelaktigt för konsumenten och 

risk finns för att det kan leda till överskuldsättning.77  

God kreditgivningssed kan innebära tolkningsutrymme för näringsidkarna. Till exempel 

som visats ovan innebär ”… konsumenten intresse med tillbörlig omsorg”78 att näringsid-

karen handlar omdömesgillt och ansvarsfullt. Med den innebörden kan näringsidkarna 

handla på olika sätt då uppfattningen av orden kan skildras och därmed kan det finnas 

tolkningsutrymme. Det kan också finnas svårigheter att tillämpa ”… de förklaringar som 

konsumenten behöver”79, eftersom näringsidkaren ska ge konsumenten information så att 

konsumenten kan avgöra om avtalet passar dennes ekonomiska läge. Problemet som upp-

står är att veta vilken information som ska framföras om avtalet, då det i dagens samhälle är 

allmänt känt att sms-lån är dyrt och har kort löptid.80 

God kreditgivningssed har dessutom inflytande på marknadsföringen av krediter.81 Vid 

marknadsföring av krediter ska näringsidkaren till exempel lämna information om den ef-

fektiva räntan. Om inte den effektiva räntan är angiven och en annan räntesats eller om en 

annan räntesats eller sifferuppgift lämnats in ska ytterligare information lämnas.82 God kre-

ditgivningssed har också inflytande på hur ett företag marknadsför sig själv.  

Samma år som dagens reglering kom, avgjordes ett mål hos MD83 beträffande marknadsfö-

ringen som ett snabblåneföretag gjorde på internet med så kallade metataggar. Metataggar-

na låg dolda i källkoden och benämndes ”meta name” och ”meta title”. Det innebär att när 

någon gör en sökning på Google på till exempel easy credit så resulterar det i att denna 

källdata påträffas. Metataggar gör det således lättare för företag att synas när en konsument 

söker på olika ord. Parterna i målet var KO och Northmill. KO yrkade att MD ska för-

bjuda Northmill att i marknadsföring på ett framhävande sätt erbjuda möjlighet till en 

snabb kredit. MD konstaterade att företaget har lagt fokus på snabbhetsfaktumet i sin 

                                                 
77 KOVFS 2011:1, s. 2.  

78 6 § KKrL. 

79 6 § KKrL. 

80 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, 2014-02-25. 

81 Prop. 1991/92:83, s. 107. 

82 7 § KKrL. 

83 MD 2010:30. 
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marknadsföring och att företaget har haft full kontroll av vad de vill belysa i sin marknads-

föring, och ålades att betala vite.84 MD bedömde dessutom att användandet av enbart posi-

tiva markandsföringsord framställer krediten som bekymmersfri och därmed strider hand-

landet mot god kreditgivningssed. MD undersökte sedan om de positiva markandsförings-

orden påverkar konsumentens förmåga att ta ett rationellt beslut.  

Enligt KO vänder sig snabblåneföretaget genom sina krediter och marknadsföring till kon-

sumenter med svag ekonomi. Det är något MD höll med om, och belyste att individer med 

stabil ekonomi inte har något intresse av snabba krediter utan företaget vänder sig till per-

soner med svag ekonomi. Att marknadsföra lånen som enkla och snabba kan anses lock-

ande och därför påverka denna målgrupp.85  

Genom god kreditgivningssed ska näringsidkaren således arbeta för att motverka att kon-

sumenter överskuldsätter sig. Näringsidkaren ska därför arbeta ansvarsfullt och omdömes-

gillt samt ge de förklaringar som behövs till konsumenten. Det ska således påpekas att till-

sammans med vad som anges om kreditprövning i avsnitt 3.1, ska näringsidkaren på 

samma gång beakta och förhålla sig till god redovisningssed.   

3.4 Marknadsföring och förhandsinformation 

Vid marknadsföring av krediter har näringsidkaren en skyldighet att lämna information på 

ett tydligt kortfattande och framträdande sätt. Det innebär att informationen från mark-

nadsföringen ska framgå så att konsumenten kan ta del av informationen utan några svå-

righeter.86 Bland annat ska den effektiva räntan anges samt annan information såsom avta-

lets löptid och den sammanlagda kostnaden för konsumenten.87 Angivandet av den effek-

tiva räntan har ansetts fylla en grundläggande funktion, nämligen att möjliggöra för konsu-

menter att på ett pålitligt sätt jämföra olika alternativa krediter och dess avgifter. Därmed 

verkar den som ett så kallat jämförelseinstrument och kan även öka konsumentens pris-

medvetenhet. En avsaknad av den informationen hade således enligt KOV förhindrat kon-

                                                 
84 MD 2010:30. 

85 MD 2010:30. 

86 Se Ulfward, Marie-Louise, 7 § KKrL, lagkommentar not 53, (2014-02-25, Karnov internet). 

87 7 § KKrL. 
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sumentens möjlighet att välja och ingå det kreditavtal som torde vara mest lämplig för per-

sonen i fråga.88  

Om näringsidkaren utelämnar någon för konsumenten viktig information, som till exempel 

den effektiva räntan eller avtalets löptid, kan det antas att näringsidkaren inte har beaktat 

god kreditgivningssed. Dock ska det poängteras att god kreditgivningssed inte kan sträcka 

sig allt för långt så att näringsidkarna ska tillhandahålla mer information. Eftersom det är 

allmänt känt att sms-lån är dyrt,89 borde näringsidkaren istället vara mer tydlig i den inform-

ation som ges till konsumenten.  

Författarna vill här belysa sambandet mellan marknadsföringen och näringsidkarnas kredit-

prövningar. Om en näringsidkare inte genomför marknadsföringen i enlighet med lagstift-

ningen och samtidigt gör en bristfällig kreditprövning skapar det en större väg till 

överskuldsättning. Det kan bero på att bristande marknadsföring kan locka kunder till att ta 

sms-lån och en bristande kreditprövning beviljar oberättigade konsumenter sms-lån. Om 

endast marknadsföringen brister men näringsidkaren genomför tillfredställande kreditpröv-

ningar så hade oberättigade konsumenter nekats lån. Om näringsidkaren emellertid har en 

korrekt marknadsföring enligt lagstiftningen hade kanske inte lika många individer lockats 

att ta sms-lån.  

Vidare finns det krav på att näringsidkaren ska tillhandahålla förhandsinformation till kon-

sumenten innan ett avtal om sms-lån ingås. Den informationen finns i 8 § KKrL och det 

som avses med förhandsinformation är bland annat vilken sorts kredit avtalet handlar om, 

kreditens belopp och löptid. Genom att konsumenter erhåller en förhandsinformation, 

ökar deras förmåga att göra ett aktivt och medvetet beslut om kreditavtal.90  

 

 

                                                 
88 Konsumentverket, Rapport 2008:01, Analys av utveckling inom konsumentområdet, s. 32–33. 

89 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, 2014-02-25. 

90 Konsumentverket, Rapport 2008:01, Analys av utveckling inom konsumentområdet, s. 33. 
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4 Avgifter och räntor 

4.1 Hur tydligt framgår informationen om räntan? 

Vid marknadsföring av sms-lån ska enligt 7 § 2 p. KKrL ”avgifter och andra kostnader som 

utgör en del av kreditkostnaden” anges. Informationen om den effektiva räntan kan i vissa 

fall vara svår att hitta. I det nedan angivna exemplet har en portal91 marknadsfört tre styck-

en snabblåneföretag. Portalen anger att alla dessa företag erbjuder sms-lån gratis. Konsu-

menterna kan låna upp till 5 000 kronor utan någon ränta under kredittiden. Det framgår 

även att det efter kredittiden kan utgå en ränta som är vanlig för sms-lån, dock inte vad 

som innebär med en vanlig ränta.  

Ett av de företag portalen marknadsför är snabblåneföretag A. På portalens förstasida be-

skrivs att konsumenter kan låna upp till 2 000 kronor med 0 procent ränta samt att det inte 

finns några dolda avgifter. På företagets webbsida finns en sida som heter ”Lånebelopp” 

och på en underrubrik från denna sida kan konsumenterna komma vidare och läsa om den 

effektiva räntan. På den sidan har näringsidkaren angett att de tar ut en effektiv ränta som 

är under 1 procent per dag under kredittiden för alla lån över 500 kronor. De redovisar 

även den effektiva räntan där de anger matematiska formler, text samt ett exempel på ett 

kreditbelopp på 6 000 kronor där kredittiden är 90 dagar, vilket skulle bli en effektiv ränta 

på 411,66 procent.  

Det stadgas dock i KKrL att informationen om den effektiva räntan ska ges klart, kortfattat 

och på ett framträdande sätt.92 Från snabblåneföretag A:s webbsida kan det vara svårt att 

veta vilka kostnader som tillkommer vid ett sms-lån som företaget egentligen marknadsför 

som gratis. Om en konsument bestämmer sig för att ta ett så kallat gratis sms-lån, kan kon-

sumenten redan på startsidan ansöka om det. Dock kan då tillkomma oväntade kostnader 

för konsumenten. Det kan därmed diskuteras om näringsidkaren efterlever god kreditgiv-

ningssed och har konsumentens intresse i åtanke när denne inte klart och tydligt har fram-

hävt eller informerat konsumenten om kostnaderna.  

                                                 
91 Författarna har valt att inte ange källan till dessa exempel för att hålla företagen anonyma. Om intresse 

finns, kan författarna kontaktas för tillgång till källorna.   

92 7 § KKrL. 
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Portalen anger ett ytterligare exempel på hur den effektiva räntan kan framgå. Med anknyt-

ning till snabblåneföretagen ovan i kapitel 2, visar båda att avgifter och den effektiva räntan 

inte alltid klart framgår. Därav kan det diskuteras om det finns tolkningsutrymme i lagstift-

ningen gällande marknadsföringen, eftersom varje näringsidkaren kan uppfatta klart, kort-

fattat och framträdande på olika sätt.   

4.2 Ränta vid ingående av sms-lån 

Den effektiva räntan anges som en procentsats och beskriver den årliga kostnaden för att 

konsumenten ska kunna behålla ett kreditutrymme under en bestämd tidsperiod.93 När kre-

ditkostnaden bestäms ska inte sådana kostnader tas med som har tillkommit på grund av 

att ett åtagande enligt kreditavtalet inte har fullgjorts. Något som ska inkluderas i kredit-

kostnaderna är hanteringen av ett konto där betalningar har registrerats och utnyttjade kre-

diter finns.94 När ett avtal ingås ska således den effektiva räntan anges. Det ska också anges 

ett representativt exempel samt det totala belopp som konsumenten ska betala.95  

Även dröjsmålsränta ska framgå samt andra kostnader som utgår om åtagandet inte har 

fullgjorts.96 Andra kostnader är påminnelser som kreditgivaren skickar ut men även avgifter 

från KFM samt inkassoföretag.97 Av det anförda kan det utläsas att den effektiva räntan in-

nebär de kostnader som utgår under den kredittid som är angiven för krediten.  

4.3 Har snabblåneverksamheterna utvecklat en ”tävlingsinrik-

tad” kreditmarknad?  

Snabblåneföretagen kan tillhandahålla sms-lån med olika räntor från noll till flera hundra 

procent.98 Att en näringsidkare har möjlighet att ge ett sms-lån till noll procent ränta kan 

ses som ett erbjudande som lockar nya konsumenter. Dessutom medför det att företaget i 

                                                 
93 Se 2 § KKrL och Ingvarsson, Torbjörn, Lån i telefon – dags att reglera? 2009-10 NR 2, s. 386. 

94 SFS 2013:767, Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid kon-

sumentkrediter, s. 1.  

95 8 § 7 p. KKrL. 

96 8 § 12 p. KKrL. 

97 Se Ulfward, Marie-Louise, 8 § 12 p. KKrL, lagkommentar not 72, (2014-02-25, Karnov internet). 

98 Vid höga räntor kan det diskuteras om ocker kan göras gällande. Dock är det svårt att visa att ocker förelig-
ger, eftersom konsumenten bland annat inte anses vara i beroendeställning i förhållande till näringsidkaren. 
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fråga framställs som mer förmånlig jämfört med andra alternativ. Dock tar en del nä-

ringsidkare en daglig ränta, vilket ofta inte tydligt framgår. Konsumenten får därmed en 

högre slutkostnad än vad som är förväntat. Genom att kunna erbjuda en effektiv ränta med 

noll procent ökar även konkurrensen på marknaden, vilket skulle kunna göra marknaden 

mer ”tävlingsinriktad”. Det kan då ifrågasättas om näringsidkarna tar tillvara konsumentens 

intresse och försöker förhindra överskuldsättningen, vilket de ska göra enligt god kredit-

givningssed.99 Dock kan det anses att näringsidkarna inte tar hänsyn till god kreditgivnings-

sed i tillräcklig utsträckning.   

En annan orsak till att konsumenten erhåller en högre slutkostnad än väntat är att nä-

ringsidkarna inte framhåller information om kostnaderna och den effektiva räntan på ett 

tydligt sätt.100 Genom att ha gjort en undersökning av snabblåneföretag 1, 2 och 3 så har 

det även visats att en sammanhängande information av kostnader och avgifter sällan finns, 

utan ett aktivt letande får i många fall göras. Därmed kan det vara svårt för konsumenterna 

att göra en sammanställning av de olika kostnaderna och jämföra det med sin egen ekono-

miska situation för att kunna bedöma om denne har råd med ett sms-lån.   

                                                 
99 6 § KKrL. 

100 Ds, 2009:67, s. 64. 
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5 Tillsyn 

5.1 Konsumentverkets roll 

KOV är den myndighet som bedriver tillsyn över snabblåneföretag och deras tillsynsarbete 

utökades genom införandet av dagens KKrL. Enligt 49 § i lagstiftningen har KOV erhållit 

ett större tillsynsansvar över kreditprövningar, med undantag för företag som står under 

FI:s tillsyn. Det innebär att tillsynsarbetet omfattar snabblåneföretagens kreditprövningar, 

det vill säga lån som erbjuds eller förmedlas från annan näringsidkare än kreditinstitut till en 

konsument.101 

De bestämmelser om tillsyn som funnits i ÄKKredL har utan ändringar förts över till da-

gens reglering. På grund av att bestämmelserna fördes över och att kravet på kreditpröv-

ningar gäller alla typer av krediter stärktes tillsynen över snabbkrediter och dess verksam-

het.102 KOV har fått en möjlighet att ingripa och genomföra inspektion mot näringsidkare 

som kan ha överträtt lagstiftningen.103 Sker en otillräcklig kreditprövning har KOV rätt att 

enligt 51 § KKrL antingen meddela en varning eller i annat fall förelägga näringsidkaren att 

upphöra med sin verksamhet. Ett föreläggande om nedläggning av verksamhet meddelas i 

de fall näringsidkaren redan erhållit en varning eller om överträdelsen anses vara av allvarlig 

art.104 Till skillnad från FI, som främst ansvarar för företag som bedriver tillståndspliktig 

verksamhet, är KOV den tillsynsmyndighet som huvudsakligen hanterar konsumentkredi-

ter.105 Det nämnda innebär att även om företagen är registrerade hos FI och hanterar kon-

sumentkrediter, så hamnar tillsynen av kreditprövningar hos KOV. 

I dagens reglering är dock den allvarligaste sanktionen som KOV kan meddela en nä-

ringsidkare att denne ska upphöra med att lämna krediter, med andra ord upphöra med 

verksamheten. Det innebär att det inte finns några sanktionsmöjligheter mellan att meddela 

                                                 
101 Ds, 2013:17, s. 13. 

102 Ds, 2013:17, s. 11.  

103 50 § KKrL.  

104 Ds, 2013:17, s. 13. 

105 Konsumentkreditlagen, http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/ 

(2014-01-30). 

http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/
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varning och att verksamhet ska upphöra.106 Nedläggning används som regel inte eftersom 

en överträdelse ofta inte anses så grov. Därför kan endast en varning ges, vilket inte alltid är 

avskräckande för företagen. Risken blir då att lagöverträdelsen återupprepas. 

5.2 Finansinspektionens roll 

Tillsynen på den finansiella marknaden är en viktig uppgift som FI innehar. Den innebär 

att när gällande rätt inte följs ska FI ingripa.107 De sanktionsmöjligheterna som FI kan fö-

reta i sådana situationer är att meddela anmärkning eller varning. De kan även besluta om 

straffavgifter, förelägganden eller i andra fall återkalla tillståndet som verksamheten erhål-

lit.108  

När det gäller snabblåneföretag har näringsidkaren enbart en skyldighet att registrera sitt 

företag hos FI enligt 2 § lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet (LAFV). Registreringen innebär en kontroll av ledningen i företaget och att det 

finns tydliga rutiner så att penningtvätt inte förekommer.109 En tillsyn eller möjlighet att in-

gripa när reglerna inte efterföljs finns inte för FI, eftersom KOV har ansvaret för det. Det 

har även framkommit att skillnaden mellan tillsyn och registrering inte är tydlig för konsu-

menter, vilket har gett upphov till missförstånd. Missförståndet är att flera uppfattar en re-

gistrering hos FI som en säkerhet och en kvalitetsgaranti för att snabblåneföretagen följer 

reglerna samt att FI är garanten för det.110 Det nämnda är emellertid felaktigt, eftersom nä-

ringsidkare som bedriver sådan verksamhet ännu inte står under FI:s tillsyn och således inte 

omfattas av LAFV.111 

 

 

                                                 
106 Ds, 2013:17, s. 14.  

107 49 § KKrL. 

108 Motion till riksdagen, Finansinspektionen, 2012/13:C219. 

109 Finansinspektionens tillsynsrapport 2011, Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling, s. 26. 

110 Motion till riksdagen, Finansinspektionen, 2012/13:C219. 

111 Ingvarsson, Torbjörn, Lån i telefon – dags att reglera?, 2009-10 NR 2, s. 393. 
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5.3 Brister vid Konsumentverkets tillsyn 

Även om KOV utövar tillsyn i enlighet med vad som stadgas i lagstiftningen har brister 

ändå uppstått. Ett problem kan vara att det i dagens samhälle inte finns krav på att snabb-

låneföretagen måste söka och inneha tillstånd hos FI för att få bedriva en verksamhet. Det 

innebär således att det inte finns några begränsningar på området om vem som kan starta 

en sådan verksamhet och erbjuda privatpersoner sms-lån.112 Snabblåneverksamheten är så-

ledes inte begränsad, eftersom den inte faller inom definitionen för en inlåningsverksamhet 

enligt 1 kapitlet 4 § 2 p. lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och där-

med inte heller är tillståndspliktig enligt 2 kapitlet 1 § LBF.113 Det nämnda kan medföra att 

oseriösa näringsidkare inom den branschen har möjlighet att etablera sig på kreditmark-

naden. KOV har inte möjligheten att förbjuda en näringsidkaren från att starta ett snabblå-

neföretag, utan de kan enbart företa inspektion hos näringsidkaren som ett led i KOV:s till-

syn över att KKrL följs.114  

KOV ska kontrollera att kreditprövningarna som snabblåneföretagen genomför görs på ett 

korrekt sätt. Det nämnda kan medföra ytterligare ett problem, eftersom det i lagstiftningen 

enbart finns två olika sanktionsmöjligheter som KOV kan välja mellan när bristfälliga kre-

ditprövningar görs. Problemet som uppkommer här kan vara att det inte finns sanktions-

möjligheter som överensstämmer med överträdelsen, eftersom skillnaden mellan varning 

och nedläggning är stor.115  

Eftersom snabblåneföretagen inte behöver ha tillstånd för sin verksamhet har FI inte tillsyn 

över dessa, dock finns en skyldighet att registrera verksamheten.116 Även gällande registre-

ringsförfarandet kan problem visas, eftersom det inte motverkar oseriösa näringsidkare från 

att etablera sig på kreditmarknaden. Förfarandet kan istället medföra en falsk kvalitets-

märkning som kan vara vilseledande för konsumenter och utgör därför en brist i konsu-

                                                 
112 Prop. 2013/14:34, s. 10.  

113 1 kapitlet 4 § 2 p LBF, 2 kapitlet 1 § LBF och FI:s rapport, Tillsyn och registrering, Dnr 11-2145, s. 13. 

114 Se Ulfward, Marie-Louise, 50 § 1 st. KKrL, lagkommentar not 242, (2014-02-25, Karnov internet). 

115 Ds, 2013:17, s. 14.  

116 Dnr 801 37233 09/112, Yttrande över förslag på ny konsumentkreditlag, 

http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_for

slag_ny_konsumentkreditlag.pdf (2014-01-31). 

http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_forslag_ny_konsumentkreditlag.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_forslag_ny_konsumentkreditlag.pdf
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mentskyddet.117 Den bristen som kan påvisas är att snabblåneföretagen använder registre-

ringen av företaget i sin marknadsföring. Det nämnda kan medföra att konsumenter med 

mindre detaljkunskap om kreditmarknaden uppfattar registreringen som en sorts säkerhet, 

en så kallad kvalitetsgaranti, och ingår ett sms-lån på felaktigt informationsunderlag.118 

Det har således varit omdiskuterat huruvida det är tillräckligt att KOV har tillsynen över 

snabblåneföretagen och om dessa företag också bör bli tillståndspliktiga så att de hamnar 

under FI:s tillsyn. Att företagen ska registreras hos den ena parten, FI, men vara under till-

syn hos den andra parten, KOV, torde i sig kunna skapa förvirring bland konsumenter som 

inte innehar detaljkunskapen och förstår skillnaderna.  

 

                                                 
117 FI tillsynsrapport, Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling, 2011, 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2011/tillsyn2011ny2.pdf, s. 26. 

118 Dnr 801 37233 09/112, 

http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_for

slag_ny_konsumentkreditlag.pdf (2014-01-31). 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2011/tillsyn2011ny2.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_forslag_ny_konsumentkreditlag.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780009702/1319704248433/yttrande_forslag_ny_konsumentkreditlag.pdf
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6 Lagändringar i proposition 2013/14:34 från och med 

den 1 april 2014 

6.1 Ett stärkt konsumentskydd 

För att minska överskuldsättningen föreslås det i proposition 2013/14:34 en utvidgning av 

sanktionsmöjligheterna vid bristande kreditprövningar. Ett beslut om nedläggning är ett 

stort steg från att endast ge en varning. Nedläggning ska utdömas endast i de fall där sankt-

ionen ses som den enda lösningen för att komma tillrätta med överträdelsen. Det är således 

en stor skillnad på utfallet av dessa två sanktioner. Därför finns det ett behov av en sankt-

ionsmöjlighet som ger en betydande effekt för företagen men som inte är så pass ingri-

pande som en nedläggning. Det har således förslagits att en sanktionsavgift ska utgå när 

KOV väljer att varna ett företag så att överträdelsen inte upprepas. Sanktionsavgiften ska 

således ha en inverkan att avskräcka företag som erhåller varningen, men dessutom ha en 

påverkan på andra företag.119 

Det ska påpekas att avgiften inte är en straffavgift utan termologin ska istället vara sankt-

ionsavgift, eftersom avgiften inte är en straffrättslig påföljd.120   

6.2 Vilka är ändringarna i konsumentkreditlagen? 

6.2.1 Föreslagna ändringar 

Propositionen medför ändringar beträffande möjligheten för KOV att ingripa vid överträ-

delse. Näringsidkaren får också rätt att överklaga för att på så vis i större omfattning inklu-

dera snabblåneverksamheter. Regeländringarna tar således sikte på den delen i KKrL som 

reglerar påföljderna när näringsidkare inte följer gällande rätt. De paragrafer som kommer 

att ändras är 51 och 52 §§ KKrL.121  

Även efter regeländringarna kommer en näringsidkare som inte följer gällande rätt att 

kunna erhålla en varning. Tillsammans med varningen kommer näringsidkaren att få en 

sanktionsavgift, vilken tillfaller staten. I andra fall då näringsidkaren redan erhållit en var-

                                                 
119 Prop. 2013/14:34, s. 9. 

120 Prop. 2013/14:34, s. 9 (jmf 1 kap 3 § Brottsbalk). 

121 Se bilaga 2. 
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ning eller om överträdelsen är av grövre art har KOV, precis som i gällande rätt, möjlighet 

att meddela näringsidkaren att upphöra med kreditgivning. Vidare införs en bestämmelse 

som reglerar sanktionsavgiften, vilken har till syfte att verka avskräckande för företagen. 

Motsvarande bestämmelser saknas i dagens reglering för icke tillståndspliktiga verksamhet-

er.122 Det kommer även att införas regler om var betalningen ska ske samt regler om in-

drivning. Slutligen har en lagändring skett gällande överklagan av KOV:s beslut. Enligt änd-

ringen ska nu överklagan göras till allmän förvaltningsdomstol.123  

Ändringar i KKrL kommer att träda i kraft den 1 april 2014. Det ska dock poängteras att 

inte hela lagstiftningen ändras, utan det är endast ett fåtal paragrafer som kommer att för-

stärkas.  

6.2.2 Vem beslutar om sanktionsavgifter? 

Som presenterats i framställningen ovan i avsnitt 5.1 har KOV i dagens lagstiftning inte 

sanktionsmöjligheter när det gäller omständigheter som inte är så allvarliga att nedläggning 

av verksamhet krävs. Det finns därför behov av att förena beslut om varning med en sankt-

ionsavgift för att sanktionsavgiften ska stämma överens med överträdelsen. Att KOV kan 

ge en sanktionsavgift skulle utvidga deras sanktionsmöjligheter samtidigt som det bidrar till 

att förhindra näringsidkare som erhåller avgiften att fortsätta med otillräckliga kreditpröv-

ningar. Dessutom kan andra näringsidkare inom samma bransch uppfatta avgiften som en 

annan näringsidkare erhåller, som avskräckande och något de vill undvika.124 Det är således 

KOV som kan sanktionsavgifter till snabblåneföretag som genomför bristfälliga kredit-

prövningar. 

FI har i jämförelse med KOV fler sanktionsmöjligheter mot tillståndspliktiga verksamheter 

än KOV har mot snabblåneverksamheter. FI kan meddela en varning eller anmärkning för-

enat med en straffavgift.125 Införandet av motsvarande bestämmelser för KOV torde med-

föra ökad regelneutralitet när det avser tillsynen över snabblåneverksamheten i landet. Den 

                                                 
122 Prop. 2013/14:34, s. 4.  

123 Prop. 2013/14:34, s. 5.  

124 Prop. 2013/14:34, s. 8. 

125 15 kapitlet 7 § LBF. 
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föreslagna sanktionsavgiftens syfte är att enbart komplettera de redan befintliga varningar-

na som ett mellansteg innan den allvarligaste sanktionsmöjligheten utdöms.126  

Eftersom KOV inte tidigare har beslutat om sanktionsavgifter kan det till en början anses 

medföra svårigheter med att avgöra vilken summa som kan anses rimlig när en näringsid-

kare överträder lagstiftningen. Därför kan det vara osäkert om sanktionsavgifterna egentlig-

en överensstämmer med överträdelsen, eftersom KOV inte har lämnat liknande avgifter ti-

digare. Därmed kan det vara svårt att uppnå den avsedda effekten, vilket kan skapa pro-

blem om de första sanktionsavgifterna blir vägledande för andra och liknande situationer. 

Om besluten således används som praxis, även då avgiften redan från början inte överens-

stämmer med överträdelsen, kan det vara svårt att ändra uppfattning vid framtida avgöran-

den. Vägledning skulle kunna ges av FI:s praxis, eftersom inspektionen redan arbetar med 

att besluta om avgifter. Dock ska det poängteras att de utfärdar straffavgifter, och därmed 

ska en eventuell vägledning företas med försiktighet.  

6.2.3 Sanktionsavgiftens utformning och storlek 

Införandet av sanktionsavgifter beror på att reglerna om kreditprövningar behöver skärpas. 

Det behövs således en effekt så att näringsidkarna efterföljer reglerna.127 Effekten kan upp-

fyllas ifall en sanktionsavgift utgår till näringsidkaren på samma gång som en näringsidkare 

erhåller en varning. Undantag kan förekomma i de fall överträdelsen är ringa. I de fallen ska 

en varning anses vara en tillräcklig påföljd.128 Sanktionsavgiften ska användas som ett in-

strument för att värdera överträdelsen, ju större överträdelse desto högre sanktionsavgift. 

Det är KOV som har rätten att besluta om en sanktionsavgift ska utgå, det behöver således 

inte ske en prövning av domstol. Om en näringsidkare vill, kan denne överklaga KOV:s be-

slut. Ett överklagande ska i så fall ske till allmän förvaltningsdomstol.129   

Sanktionsavgiftens storlek beror på, som ovan nämnts, vilken gradering överträdelsen har. 

Sanktionsavgiftens storlek, högsta samt lägsta belopp, ska regleras i lagstiftningen.130 Belop-

pet ska inte understiga 5 000 kronor och inte heller överstiga 10 miljoner kronor, det vill 

                                                 
126 Prop. 2013/14:34, s. 9. 

127 Prop. 2013/14:34, s. 9-10. 

128 Prop. 2013/14:34, s. 10. 

129 Prop. 2013/14:34, s. 10. 

130 Ds, 2013:17, s. 15. 
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säga att graderingen får ske någonstans mellan dessa två intervaller. Det ska dock påpekas 

att sanktionsavgiften inte får överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast 

föregående räkenskapsår.131 Det finns dock delade meningar om hur hög respektive låg den 

övre och undre gränsen av sanktionsavgiften ska vara. Svenska Bankföreningen samt FI 

anser att det finns skäl att överväga om taket på sanktionsavgiften ska vara högre. De anser 

att den övre gränsen ska uppgå till samma belopp som FI kan besluta om, vilket är 50 mil-

joner kronor. Riksförbundet Insolvens anser dock att den nedre gränsen om 5 000 kronor 

ska vara högre.132   

Det har dessutom förts en diskussion om att den övre gränsen är för hög på grund av att 

de näringsidkare som är under KOV:s tillsynsplikt har mycket varierande omsättningar. Av 

de 10 största företagen i Sverige år 2011 hade det minsta företaget en omsättning på 8 mil-

joner kronor och det största företaget en omsättning på 37 miljoner kronor. Både regering-

en och FI anser dock att den övre gränsen ska vara så pass hög som 10 miljoner kronor, ef-

tersom en konsolidering på marknaden kan ske om tillståndsplikt införs.133 

Vad gäller storleken på sanktionsavgiften försvarar regeringen sin bedömning genom att 

förstärka att avgiften ska vara så hög att den får en avskräckande effekt. Även då ett sankt-

ionstak på 10 miljoner kronor kan anses vara lågt måste det sättas i relation till att beloppet 

ska avgöras beroende på överträdelsens storlek. Därför skulle en övre sanktionsgräns på 50 

miljoner kronor anses vara för hög.134 Regeringen finner att en övre gräns på 10 miljoner 

kronor är passande, eftersom det överensstämmer med en företagsbot som ett företag kan 

erhålla. Även då vissa anser att denna summa ska höjas, ser regeringen att gränsen uppfyller 

sitt syfte att vara avskräckande. Den nedre avgiften på 5 000 kronor ska även anses ge den 

tilltänkta effekten, det ger ett flexibelt system som motsvarar liknande avgifter.135  

Storleken på avgiften beror på hur allvarlig överträdelsen är. Dock kan även andra anled-

ningar vägas in i bedömningen, det kan till exempel vägas in hur stor inverkan avgiften 

skulle ha på företaget för att uppnå en avskräckande effekt. Hänsyn ska dock tas till att av-

                                                 
131 Prop. 2013/14:34, s. 11. 

132 Prop. 2013/14:34, s. 11. 

133 Prop. 2013/14:34, s. 11-12. 

134 Prop. 2013/14:34, s. 12. 

135 Prop. 2013/14:34, s. 12. 
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giften inte får överstiga ett belopp som motsvarar 10 procent av näringsidkarens årsom-

sättning. Om särskilda skäl föreligger kan en näringsidkare få avgift i efterhand.136  

Sanktionsavgifterna som tillkommit genom lagändringar kommer att utfärdas på en summa 

mellan 5 000–10 miljoner kronor. Beloppet som kommer att utgöra sanktionsavgiften får 

inte överstiga 10 procent av näringsidkarens omsättning det föregående året. Storleken på 

sanktionsavgiften kan dock diskuteras, eftersom det största snabblåneföretaget i Sverige 

omsätter 37 miljoner kronor.137 Det innebär att om denna näringsidkare skulle göra den 

grövsta överträdelsen, skulle denne endast erhålla en sanktionsavgift på 3,7 miljoner kro-

nor. Avgiften som skulle utgå till näringsidkaren kan anses som en mindre summa jämfört 

med det högsta beloppet som är 10 miljoner kronor. Därför kan den övre gränsen på 10 

miljoner diskuteras, eftersom denna summa i dagsläget inte har möjlighet att utgå.  

Det kan emellertid diskuteras om de 10 miljoner kronor kan utges, eftersom företagen i 

Sverige de senaste åren inte omsätter mer än 100 miljoner kronor.138 Det borde dock finnas 

i åtanke att marknaden för snabblåneföretagen ständigt växer, därför kan sanktionsavgif-

tens tak uppnå den tilltänkta effekten i framtiden. Om efterfrågan på snabba pengar forts-

ätter att öka i den takt som den har gjort hittills, torde det vara möjligt att flera snabblåne-

företag ökar sin omsättning de kommande åren. Dock är spannet mellan en omsättning på 

37 miljoner kronor och minst 100 miljoner kronor tämligen stor, varför författarna anser 

att den mest avskräckande effekten troligen inte kommer uppnås de närmsta kommande 

åren.  

Den lägsta sanktionsavgiften kan också diskuteras, då undersökningen av de 10 största 

snabblåneföretagen påvisade att det minsta företaget omsatte 8 miljoner kronor. Det inne-

bär att om företaget skulle erhålla en varning med en sanktionsavgift för den minsta över-

trädelsen, skulle avgiften endast utgå med 0,0625139 procent av deras omsättning. Om det 

skulle jämföras med det största företaget, skulle 5 000 kr endast utgör en sanktionsavgift på 

                                                 
136 Prop. 2013/14:34, s. 13. 

137 Prop. 2013/14:34, s. 11–12. 

138 Prop. 2013/14:34, s. 11-12. 

139 Uträkning 5 000/8 000 000 = 0,000625 (= 0,0625 procent).  
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0,013514140 procent av det sistnämnda företagets omsättning. Det skulle innebära en ännu 

mindre avskräckande effekt.  

Författarna anser att skillnaden på 5 000 kronor och 10 miljoner kronor är stor, men när 

det sätts i relation till de olika företagens omsättning kan det vara en markant effekt på fö-

retagen. Dock ska det framhållas att det inte är de 10 miljonerna som är det avskräckande 

taket för alla företag, utan det är de 10 procenten av omsättningen som gör en skillnad. Vi-

dare kan det diskuteras varför det finns en övre gräns på 10 miljoner kronor, när gränsen 

egentligen ligger på 10 procent av omsättningen. Det skulle istället enbart kunna vara grän-

sen på 10 procent. På lång sikt kan det uppstå en ojämn effekt, om ett företag exempelvis 

omsätter mer än 100 miljoner kronor. Då kan det inte erhålla en sanktionsavgift upp till 10 

procent, eftersom maxgränsen ligger på 10 miljoner kronor. Det innebär en lägre effekt för 

det nämnda snabblåneföretaget i jämförelse med om ett företag, vars omsättning är lägre, 

hade erhållit en avgift på 10 procent. Dock är det nämnda på lång sikt och ändringar kan 

förekomma innan marknaden expanderat ytterligare. 

Vidare kan det diskuteras huruvida det ska vara möjligt att sanktionera god kreditgivnings-

sed om den inte efterlevs, eftersom den påverkar genomförandet av kreditprövningar. Vad 

som kan utläsas av propositionen utgår sanktionsavgifterna enbart vid bristande kredit-

prövningar, dock inte när god kreditgivningssed brister. Dessutom erhölls samma svar från 

konsumentrådgivningen i Jönköpings kommun: propositionen omfattar inte god kreditgiv-

ningssed. Därför kan det diskuteras om god kreditgivningssed i framtiden borde bli sankt-

ionerat. 

6.2.4 Betalning, indrivning och preskription 

Enligt de föreslagna lagändringarna ska sanktionsavgifter som KOV beslutar kunna verk-

ställas när beslutet vunnit laga kraft enligt utsökningsbalkens regler (1981:774) (UB). En så-

dan bestämmelse, en så kallad verkställbar exekutionstitel, innebär att det inte krävs ett 

domstolsavgörande för att en obetald avgift ska kunna drivas in.141  

Om en näringsidkare överträder reglerna och ett beslut om sanktionsavgift bestäms, ska be-

talningen ske till KOV inom 30 dagar från att beslutet om sanktionsavgiften vunnit laga 

                                                 
140 Uträkning 5 000/37 000 000 = 0,00013514 (= 0,013514 procent).  

141 Prop. 2013/14:34, s. 13. 
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kraft. KOV bör även ha möjligheten att i enskilda fall besluta om längre betalningstid.142 

För att uppnå önskad effekt och att myndighetens beslut ska vara verkställbara, är det nöd-

vändigt att inrätta tydliga föreskrifter om villkoren för betalning. Utformningen av dessa 

bör stämma överens med vad som föreslås i Ds 2013:17 ”Straffavgift vid bristande kredit-

prövning”, men som dessutom liknar andra bestämmelser som exempelvis 15 kapitlet 11 § 

LBF.143 I de fall betalningen inte sker, eller inte kommer in inom utsatt tid, finns det tydliga 

bestämmelser som hänvisar till lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.  

Det ska även påpekas att beslutet om en sanktionsavgift ska kunna överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol.144 KOV anser att det är positivt att en överklagan kan ske av myndig-

hetsbeslut, eftersom det skapar praxis som fyller ut gällande rätt.145 Avgifter av denna typ 

preskriberas vanligtvis när verkställighet inte har skett inom fem år från det att avgörandet 

vunnit laga kraft. En längre preskriptionstid har diskuterats men regeringen anser att det 

saknas skäl för en utsträckt preskriptionstid.146  

6.3 Vid förbud av verksamhet 

I gällande rätt finns en föreskrift om möjligheten för KOV att förbjuda näringsidkare från 

att fortsätta med kreditgivningsverksamhet.147 I förarbetena till dagens reglering framgår det 

exempelvis att upprepade eller uppenbara överträdelser är skäl nog för att KOV ska med-

dela ett sådant föreläggande.148 Till de kommande lagändringarna har det dock ansetts nöd-

vändigt att ha tydligare föreskrifter så att även näringsidkaren är medveten om när en 

sanktion av denna karaktär kan komma i fråga. Det bör dock införas kriterier som tydligare 

stadgar när KOV får meddela ett förbud om fortsatt verksamhet. Regeringen anser att det 

                                                 
142 Ds, 2013:17, s. 16. 

143 Prop. 2013/14:34, s. 14. 

144 Ds, 2013:17, s. 16. 

145 Intervju med Martin Ekelöf, jurist på KOV, 2014-02-26. 

146 Prop. 2013/14:34, s. 14. 

147 51 § KKrL. 

148 Regeringens proposition 2002/03:139: Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse, s. 255 och 

prop. 2009/10:242 s. 79.  
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framkommer en tydlighet om det stadgas i lagstiftningen att en sanktion utgår om nä-

ringsidkaren tidigare fått en varning eller om det har skett en överträdelse av grövre art.149 

En överträdelse av grövre art ska anses föreligga då en näringsidkare ett flertal gånger 

misskött sig och inte genomfört ordentliga kreditprövningar som lagstiftningen kräver, 

samt om bristerna är systematiska.150 Det kan diskuteras om dessa sanktioner kommer att 

medföra några avsevärda förändringar, eller om det borde kompletteras med tillståndsplikt 

för företagen. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1, har KOV möjligheten att förbjuda en näringsidkare att 

fortsätta med verksamheten, då redan tidigare varning erhållits eller när överträdelsen är av 

grövre art och ordentliga kreditprövningar inte har genomfört enligt 12 § KKrL och om 

bristerna är systematiska. För begreppet grövre art finns det två kriterier, upprepande eller 

flagranta. Ett av dessa kriterier ska vara uppfyllda för att en näringsidkare ska bli uppmanad 

att upphöra med sin verksamhet. Genom lagändringen blir dessa kriterier mer klara och 

tydliga vilket minskar risken för feltolkning.151 Det har dock uppmärksammats att det inte 

finns kriterier för när en tidigare varning erhållits, därför kan det diskuteras vad som avses 

med en tidigare erhållen varning. Ska det vara en varning gällande exakt samma överträ-

delse eller ska det anses vara tillräckligt om det är en varning med avseende på kreditpröv-

ning? Det nämnda torde ge tolkningsutrymme och en minskad tydlighet i lagstiftningen, ef-

tersom det inte går att utläsa några kriterier i propositionen.  

6.4 Konsekvenser av lagändringarna 

I propositionen framförs olika konsekvenser som kan uppstå när lagändringarna träder i 

kraft. Det är av vikt att framföra dessa konsekvenser som bland annat regeringen har 

kommit fram till för att kunna föreställa hur lagändringarna kommer att påverka till exem-

pel näringsidkare, KOV och KFM.  

De nya lagändringarna förväntas medföra att det genomförs ordentliga kreditprövningar 

samt att tillsynen av snabblåneföretagen blir effektivare. I sin tur kan det resultera i att 

överskuldsättningen minskar. Den nya propositionen kan dessutom leda till merarbete för 

                                                 
149 Prop. 2013/14:34, s. 14. 

150 Prop. 2013/14:34, s. 15. 

151 Ds, 2013:17 s. 17 och prop. 2002/03:139, s. 255. 
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KOV:s personal och att mål till förvaltningsdomstolarna samt ärenden till KFM kommer 

att öka. Regeringen anser att det ovan nämnda är konsekvenser som kommer att ske.152 

Förvaltningsrätten i Karlstad anser dock att målen och kostnadsutvecklingen ska följas lö-

pande och Domstolsverket påpekar att även då antalet mål kommer förändras marginellt, 

kommer mindre resurskrävande reformer resultera i ett behov av att resurser tillskjuts. Re-

geringen försvarar sin bedömning genom ett förtydligande av att KOV redan är den till-

synsmyndighet som ger ut varningar till företag. Att de även skulle ge ut en sanktionsavgift 

i samband med varningen skulle endast medföra en mindre ökning i deras arbete.153  

Det kan dessutom bli en marginell ökning för de domstolar som tar hand om eventuella 

överklaganden av KOV:s beslut, det vill säga förvaltningsrätten i Karlstad samt Kammar-

rätten i Göteborg. Det kan även förekomma en mindre ökning av verkställighetsärenden 

hos KFM. Dock borde betalningsförelägganden hos KFM minska då propositionen med-

för att kreditprövningarna hos företagen ska förbättras.154  

Merarbete för KOV, KFM och Sveriges domstolar anses därför vara marginella. Näringsli-

vet kommer inte att betungas genom förhöjda kostnader på grund av den nya proposition-

en. Emellertid kan det antas att snabblåneföretagens kostnader kan öka, eftersom de kom-

mer att behöva göra ordentliga kreditprövningar. Dock skulle dessa kostnader redan varit 

medräknade för näringsidkaren om dagens reglering hade följts.155  

6.5 De lege ferenda – behöver propositionens förslag ändras? 

Som helhet är propositionen en bra grund och ett steg åt rätt håll för att motverka 

överskuldsättningen, eftersom den kan medföra en skärpning av kreditprövningarna. Dock 

kommer lagändringarna inte ensamma att kunna skapa en total minskning utan en vidare 

utveckling bör ske.  

Som ovan nämnts kan det diskuteras om gränserna för avgifterna är rimliga. Att ha en övre 

gräns på 10 miljoner kronor är avskräckande. Som tidigare framhållits kommer dock före-

                                                 
152 Prop. 2013/14:34, s. 15.  

153 Prop. 2013/14:34, s. 16. 

154 Prop. 2013/14:34, s. 16. 

155 Prop. 2013/14:34, s. 16. 
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tagen i dagsläget inte upp till den nivån då gränsen på 10 procent finns. Men på lång sikt 

kan den övre gränsen vara aktuell, eftersom marknaden till dess kan ha expanderat.  

Den undre gränsen på 5 000 kronor kan också diskuteras huruvida den uppfyller syftet. Det 

minsta av de 10 största snabblåneföretagen i Sverige omsätter 8 miljoner kronor. Det ska 

dock hållas i åtanke att många av snabblåneföretagen i Sverige omsätter mindre summor än 

8 miljoner kronor. Anta att ett av dessa företag, som omsätter en lägre summa än det ovan 

angivna exemplet och gör en relativt liten överträdelse. Företaget erhåller då en sanktions-

avgift på 5 000 kronor. Det företag som omsätter 8 miljoner kronor gör en jämförbar över-

trädelse och erhåller också en avgift på 5 000 kronor. Dessa två företag gör därmed lika-

dana överträdelser och erhåller samma sanktionsavgift. Dock är det mer avskräckande för 

det mindre företaget, eftersom avgiften kommer att ha en större inverkan på deras omsätt-

ning i jämförelse med det större företaget omsättning. Det kan därför diskuteras om den 

lägre gränsen också ska omvandlas till en procentsats, eller till och med att alla sanktionsav-

gifter ska mätas i procent, så att det för varje företag blir en enskild avskräckande effekt. 

Det borde därför ses över om sanktionsavgiften ska mätas i procent för att på bästa möjliga 

sätt uppnå en avskräckande effekt. Då skulle överträdelsen i första hand mätas i hur grov 

överträdelsen är och omvandlas sedan i en procentsats. Procentsatsen beräknas sedan på 

företagets omsättning och blir därmed avskräckande för varje enskilt företag.  

Även om god kreditgivningssed inte omfattas av propositionen, kan en förändring av god 

kreditgivningssed vara en ytterligare väg för att stärka konsumentskyddet. 6 § KKrL om 

god kreditgivningssed kan förtydligas, eftersom vad som innebär med till exempel 

”…konsumentens intressen med tillbörlig omsorg” kan ge tolkningsutrymme åt näringsid-

karna. Genom att förtydliga paragrafen erhåller näringsidkarna en möjlighet att enhetligt 

förstå vad som krävs för att efterleva god kreditgivningssed. Om näringsidkarna ändå inte 

efterlever god kreditgivningssed, kan det diskuteras om god kreditgivningssed ska bli sankt-

ionerad. Anledningen till att överväga att införa en sanktion kan vara att god kreditgiv-

ningssed genomsyrar många olika delar i KKrL, såsom kreditprövning och marknadsföring. 

Det kan dock poängteras att sanktionen endast berör snabblåneföretag vilket i så fall borde 

belysas i lagstiftningen vid en eventuell ändring. 
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6.6 Behövs ytterligare komplement till sanktionsavgifterna?  

6.6.1 Tillståndsplikt 

Att införa sanktionsavgifter för att motverka att en näringsidkare lämnar lån till konsumen-

ter som inte har ekonomin för att fullfölja kreditvillkoren i avtalet, kommer inte ensamt att 

lösa problemet med överskuldsättningen. För att erhålla den önskade effekten krävs andra 

åtgärder som komplement till sanktionsavgifterna.156  

Som FI belyser i sin rapport har det framkommit att alla konsumenter inte är medvetna om 

vad skillnaden är mellan att en verksamhet är registrerad eller står under tillsyn av FI.157 Det 

har många gånger skapat förvirring och ger därmed en falsk kvalitetsmärkning.158 FI har 

även ett flertal gånger, så tidigt som år 2004 när lag om bank- och finansieringsrörelse och 

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (IVL) infördes, påtalat problemet. Dock är det  

FI:s ansvar att underrätta samhället så att sådana problem inte uppstår.159 Med anledning av 

det anförda har det föreslagits att tillståndsplikt ska införas även för snabblåneföretag som 

ger FI en möjlighet att kunna ingripa och besluta om sanktionsavgift för dessa företag.160  

Det har framkommit delade åsikter om att införa tillståndsplikt för snabblåneföretag, ef-

tersom några remissinstanser såsom Finansbolagens Förening menar att det kan ske en 

överlappning och att tillsynen förflyttas från KOV till FI. Regeringen instämmer dock inte 

med det anförda, eftersom den anser att förslaget kommer bidra till en mer effektiv tillsyn. 

Den tillsyn som KOV har över att korrekta kreditprövningar genomförs, kommer verket 

även fortsättningsvis att ha. Att koppla samman tillståndsplikt och sanktionsavgift kommer 

att fungera som ett komplement till KOV:s tillsyn över snabblåneföretagens kreditpröv-

ningar. Enligt regeringen ska den inte påverka tillsynsarbetet som KOV utövar.161 Att 

snabblåneföretagen ska bli tillståndspliktiga är något som KOV ser positivt på, eftersom 

                                                 
156 Prop. 2013/14:34, s. 10.  

157 Finansinspektionens tillsynsrapport 2011, Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling. 

158 Ds, 2013:26, s. 42–43. 

159 Ds, 2013:26, s. 43.  

160 Prop. 2013/14:34, s. 10.  

161 Prop. 2013/14:34, s. 10. 
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det borde kunna minska skuldsättningsproblematiken, eftersom oseriösa näringsidkare 

hindras från att etablera sig på marknaden.162  

Om snabblåneföretagen blir tillståndspliktiga kan FI besluta vilka företag som ska erhålla 

tillstånd och på så vis neka oseriösa näringsidkare. Samtidigt kan det anses att om till-

ståndsplikt införs kan det hämma konkurrensen, eftersom inte alla får starta ett snabblåne-

företag. Även fast det skulle hämma konkurrensen skulle oseriösa näringsidkare inte kunna 

etablera sig på marknaden, vilket indirekt kan stärka konsumentskyddet. Tillståndsplikten 

innebär således ett förebyggande arbete då företagen kontinuerligt behöver rapportera in 

hur verksamheten sköts, vilket kan minska överskuldsättningen ytterligare.  

Även om tillståndsplikt kommer att införas för konsumentkrediter i lagstiftningen, kan nä-

ringsidkare fortfarande genomföra bristfälliga kreditprövningar. Enligt författarna torde det 

dock uppmärksammas i ett tidigare skede, eftersom rapporteringen sker på kontinuerlig ba-

sis. Därmed kan sådana problem enklare behandlas. Genom att fortlöpande rapportera och 

upptäcka felaktigheter kan överskuldsättningen tidigt förhindras. Författarnas åsikt är där-

med att tillståndsplikten är ett bra komplement till sanktionsavgifterna och på så vis stärka 

konsumentskyddet och minska överskuldsättningen. 

6.6.2 Konsumentens skyldigheter 

När en konsument och ett snabblåneföretag ingår ett avtal med varandra förbinder sig båda 

parter till att upprätthålla sin del av avtalet. Ett sms-lån har en kortare kredittid än andra lån 

vilket innebär att konsumenten, vid ett ingående av avtal, ska återbetala lånet inom denna 

tid. Om återbetalning inte sker har konsumenten inte fullgjort vad denne har åtagit sig, 

konsumenten har alltså brutit mot avtalet enligt 1 § AvtL. För konsumenten är återbetal-

ningen den största skyldigheten som denne har gentemot näringsidkaren.   

När det gäller konsumentens betalningsskyldigheter ska konsumenten betala en avgift, om 

avgiften har uppkommit på grund av kostnader för näringsidkaren. Denna skyldighet måste 

tidigare ha avtalats om.163 Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne betala tillbaka 

                                                 
162 Intervju med Martin Ekelöf, jurist på KOV, 2014-02-26 och Remissyttrande, Viss kreditgivning till kon-

sumenter, Ds 2013:26, http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Vara-remissyttranden/Remissyttranden-

2013/Reviderad-promemoria-Viss-kreditgivning-till-konsumenter-Ds-201326/ (2014-03-05). 

163 18 § KKrL. 
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krediten samt en upplupen ränta inom 30 dagar från att det denne meddelade näringsidka-

ren.164  

Förutom det ovan angivna innehar inte konsumenten fler skyldigheter enligt KKrL:s be-

stämmelser. Det finns därmed få bestämmelser om konsumentens skyldigheter som gäller 

innan ett avtal sluts mellan konsumenten och näringsidkaren. När konsumenten inte har ut-

tryckliga förpliktelser kan det anses som att konsumenten inte har några skyldigheter att 

agera för att motverka en svår situation såsom överskuldsättning eller att söka kunskap om 

sms-lån. Mycket av det ansvaret läggs på näringsidkaren. Det kan dock höra ihop med att 

sms-lån fortfarande är relativt nytt. Anledningen till att näringsidkaren har den största delen 

av ansvaret kan bero på att denne är den starkare parten när det kommer till kunskap och 

bestämmelser på området. Det kan därför diskuteras om konsumenten ska ha någon plikt 

att undersöka och överväga relevanta faktorer innan avtal om sms-lån ingås. Med det i 

åtanke kan det även diskuteras hur vid informationsplikt näringsidkaren ska inneha. Såsom 

KFM ser det, är det allmänt vedertaget att personer har kännedom om att snabblåneföreta-

gen har höga räntor och ändå återkommer konsumenterna.165 

Aspekten om konsumentens fria vilja att ingå avtal med näringsidkare kan också diskuteras. 

Vid en diskussion om överskuldsättning glöms det i många fall bort att konsumenten själv-

ständigt ingått avtalet och skapat situationen. I dagens lagstiftning regleras det enbart hur 

näringsidkaren ska agera i sitt förhållande till konsumenten. Dock kan det enligt författarna 

ifrågasättas huruvida grunden till överskuldsproblemet mestadels ligger på näringsidkaren, 

när det egentligen handlar om konsumentens ansvar för sin egen ekonomi. Det torde inte 

vara rätt tillvägagångsätt att mycket av skulden läggs på näringsidkaren när denne egentligen 

bara tillhandahåller en tjänst. I tjänsten som erbjuds ingår villkor och priser och i slutändan 

är det upp till varje konsument att avgöra om de accepterar villkoren eller inte. Även då det 

är upp till konsumenten att bestämma om denna vill ingå avtal ska det erinras om att när 

det gäller de föreslagna lagändringarna, så är det näringsidkaren som inte har följt gällande 

rätt och det är därför de som ska sanktioneras.  

Vid ingåendet av ett kreditavtal är näringsidkaren den starkare parten och det är även denne 

som informerar konsumenten om kreditavtalet. Det innebär att näringsidkaren kan styra 

                                                 
164 24 § KKrL. 

165 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, 2014-02-25. 
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hur informationen presenteras för konsumenten. Det kan medföra att konsumenten i vissa 

fall inte förstår eller inte erhåller all nödvändig information, som i sin tur försämrar konsu-

mentens utgångspunkt. Enligt författarna skulle ett förslag kunna vara att en allmän in-

formation om sms-lån skulle kunna ges till konsumenter för att utjämna utrymmet mellan 

näringsidkaren och konsumenten. Det kan därmed diskuteras om det ska införas i lagstift-

ningen att konsumenten ska ha ett större informationsansvar, det vill säga att konsumenten 

själv ska ha information om krediten innan ett åtagande.  

Genom att informationen ökar hos konsumenterna, läggs inte allt ansvar på att näringsid-

karen ska informera utan konsumenten innehar redan mycket kunskap och är därmed inte i 

lika stor beroendeställning. Dock kan det uppkomma en risk med ett införande av ökat in-

formationsansvar hos konsumenterna eftersom näringsidkaren i dessa fall kan påstå att 

konsumenten borde ha vetat. Därför finns det osäkerhet om mer ansvar kan läggas på kon-

sumenten.  

6.6.3 Räntetak 

En annan rättslig åtgärd skulle kunna vara att införa ett räntetak. Det har länge övervägts 

att räntetak ska införas i lagstiftningen för att hindra att oskäliga räntor tas ut på sms-lån 

och på så vis ytterligare minimera riskerna för att personer blir överskuldsatta. Reformför-

slaget diskuterades vid införandet av dagens KKrL men stötte på kritik från flera remissin-

stanser. Det ansågs att räntetak inte var lämpligt att införa, eftersom en sådan bestämmelse 

hade kunnat medföra försämrade konkurrensförutsättningar på kreditmarknaden. Ett rän-

tetak hade dessutom inneburit att det görs en skillnad på olika lån, vilket hade stridit mot 

gällande rätt då samma regler tillämpas på alla krediter.166  

I samband med att en utredning, om att motverka överskuldsättningen i kreditsamhället 

gjordes år 2013 togs förslaget om räntetak återigen upp.167 Ett flertal EU-medlemsstater har 

redan infört ett räntetak och ett av dem är Finland. Där begränsades den effektiva räntan 

till att vara högst 50 procent exklusive referensräntan vid lån som understiger 2 000 euro.168 

Efter införandet i Finland övervägdes det om Sverige också ska införa ett räntetak, som 

förmodligen skulle medföra minskad förekomst av snabblåneverksamheten. Argument som 

                                                 
166 Prop. 2009/10:242, s. 36-37.  

167 SOU 2013:78. 

168 SOU 2013:78, s. 185 och s. 280. 
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att mer än hälften av medlemsstaterna i EU har någon form av räntetak, att oskäligt höga 

räntor inte bör accepteras och att åtgärder som vidtagits hittills haft för liten effekt, talar för 

ett införande av ett räntetak i svensk lagstiftning.169 Dock framkom det även i utredningen 

att i dagsläget skulle ett införande av räntetak inte fungera, eftersom det anses finnas pro-

blem med en sådan konstruktion. Ett av problemen kan vara att avgöra en rimlig nivå på 

räntetaket. Skulle nivån ligga på en låg effektiv ränta kan det spegla en förhållandevis låg 

avgift, vilket är svårt att se som oanständigt. Dessutom diskuterades det om det enbart är 

fördelar med mindre utbud av sms-lån, eftersom effekten av ett räntetak troligtvis skulle 

medföra färre snabblåneföretag i samhället och därmed skulle inte efterfrågan kunna tillgo-

doses i samma utsträckning i situationer där snabba pengar krävs.170  

De anförda anledningarna innebär dock inte att förslaget om räntetak avfärdas i sin helhet. 

Det finns snarare grunder som talar för att avvakta och följa utvecklingen av snabblåne-

verksamheten efter att bestämmelserna beträffande sanktionsavgifterna, och möjligtvis 

även tillsynsfrågan, har införts i lagstiftningen. Sverige kommer att följa utvecklingen av 

räntetaket i Finland för att se om den uppnår en reell effekt på överskuldsättningen och 

förhoppningsvis färre antal personer som hamnar i en skuldfälla.171 

Även om ett införande av räntetak kan bidra till att motverka överskuldsättningen kan det 

samtidigt diskuteras i förhållande till konsumentens fria vilja att ingå avtal. Som KFM har 

påpekat är det allmänt känt att snabblåneföretag tar ut höga effektiva räntor.172 Ändå väljer 

konsumenterna att fortsätta att ta sms-lån, vilket visar att efterfrågan fortfarande finns. Ge-

nom ett införande av räntetak kan marknaden för snabblåneföretag hämmas. Det kan re-

sultera i att det blir olönsamt för näringsidkarna, vilket skulle medföra en risk att kredit-

marknaden försvinner eller minskar. Samtidigt skulle det innebära en inskränkning i just 

friheten att ingå avtal och de konsumenter som klarar av återbetalningen blir drabbade. I 

dagsläget finns det därför svårigheter med att införa ett räntetak. Dock ska det påpekas att 

hälften av EU:s medlemsstater har ett räntetak och därmed ska det inte förkastas att en så-

dan utveckling kan bli aktuell i framtiden. 

                                                 
169 SOU 2013:78, s. 280. 

170 SOU 2013:78, s. 226. 

171 SOU 2013:78, s. 227 och s. 281.  

172 Intervju med Martin Kling, jurist vid KFM, 2014-02-25. 
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6.6.4 Ångerrätt 

Ett civilrättsligt område som författarna vill belysa är KKrL:s ångerrätt, eftersom ångerrät-

ten inte fungerar på samma sätt för sms-lån som den gör för andra krediter. Pengarna från 

ett sms-lån används i de flesta fall på en gång och då försvinner ångerrätten, därmed mister 

konsumenter som tar sms-lån sin rätt till ett sådant skydd.  

Ångerrätten kan också ha en koppling till om näringsidkaren genomför bristfälliga kredit-

prövningar. För att läsaren ska kunna erhålla en helhetsbild över ångerrätten kommer först 

en kort redogörelse om hur lagstiftningen på området ser ut idag. Sedan kommer aspekter-

na av att ångerrätten försvinner vid sms-lån och kopplingen mellan bristfälliga kreditpröv-

ningar och ångerrätten redogöras var för sig. 

Ångerrätten för krediter infördes genom dagens lagstiftning och reglerar även sms-lån.173 

Innan ångerrätten hade konsumenterna inte någon rätt att ångra sitt kreditåtagande i 

samma bemärkelse som de kan göra idag. Konsumenten ska lämna ett meddelande till nä-

ringsidkaren om att de vill ångra sitt kreditlån.174 Meddelandet behöver inte vara skriftligt, 

det kan ske genom telefonsamtal, fax, e-post eller via vanlig post.175 Konsumenten ska upp-

lysa näringsidkaren inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks, dock inte tidigare än när 

dokumentationen om kreditåtagandet har kommit konsumenten tillhanda.176 Om med-

delandet inte skulle komma fram, försenas eller på något sätt förvridas, kan meddelandet 

om ångerrätten ändå åberopas.177  

Som ovan nämnts kan det diskuteras om ångerrätten kan användas vid sms-lån. Konceptet 

med sms-lån är att konsumenter har ett behov av snabba pengar, vilket kan lösas av ett 

snabbt och enkelt sms. Därför ska det belysas att de individer som tar sms-lån i många fall 

inte tar ett sådant lån för att använda pengarna om några dagar, och därmed behåller möj-

ligheten att fundera över sitt lån och använda ångerrätten. Utan istället spenderas pengarna 

                                                 
173 Nya regler när du lånar pengar eller handlar på avbetalning, 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-du-lanar-

pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/ (2014-02-24). 

174 21 § KKrL. 

175 Prop. 2009/10:242 s. 108. Se även Ulfward, Marie-Louise, 21 och 23 §§ KKrL, lagkommentar not 140 och 

143, (2014-02-25, Karnov internet). 

176 21 och 22 §§ KKrL. 

177 23 § KKrL. 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-du-lanar-pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-du-lanar-pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/
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snabbt och konsumenten mister då sin chans att ångra sitt låneåtagande. Det ska dock bely-

sas att det kan förekomma situationer då konsumenten ångrar sitt lån omedelbart och i de 

situationerna är det bra att konsumenten har rätt att ångra sitt lån. Dessa situationer bör 

dock vara sällsynta, eftersom individerna som tar sms-lån oftast redan har en försämrad 

ekonomi och är i behov av pengar för att till exempel betala av ett redan taget lån. Förfat-

tarna finner därmed att ångerrätten har en bra funktion i sig, men i förhållande till sms-lån 

och överskuldsättningen har ångerrätten en ringa betydelse för konsumentskyddet. Därför 

kan det vara av vikt att diskutera om lagstiftningen bör omregleras så att ångerrätten även 

går att använda i en större utsträckning vid sms-lån. Det skulle kunna vara ett komplement 

för att stärka konsumentskyddet. 

Det ska dock även belysas att ångerrätten har en koppling till hur näringsidkarna genomför 

kreditprövningar. Om näringsidkarna gör ordentliga kreditprövningar beviljas endast lån till 

konsumenter som har förutsättningar att betala tillbaka det. De konsumenter är då möjligt-

vis inte i lika stort behov av att ångra sitt åtagande, eftersom de har tillgångar som gör att 

de inte är i utsatt situation. Dock kan det vara de konsumenter som näringsidkarna beviljar 

sms-lån, trots att konsumenten inte innehar resurser till att betala tillbaka lånet, som är i ett 

större behov av att kunna använda ångerrätten på grund av att de redan är i en utsatt situat-

ion.  

Att ångerrätten inte i lika stor utsträckning går att använda vid sms-lån kan bidra till att in-

divider hamnar i överskuldsättning genom att de inte kan ångra vad de åtagit sig. Å andra 

sidan kan det återigen konstateras att det är konsumenten som innehar en fri vilja att ingå 

avtal och att spendera pengarna, vilket kan medföra att de går miste om ångerrätten. Det 

faktum att det är upp till konsumenten att ta men även spendera lånet gör att det blir svårt 

att argumentera för att ångerrätten ska ändras. Det ska därmed poängteras att om reglerna 

om kreditprövningarna stärks så att näringsidkarna gör ordentliga kreditprövningar, skulle 

det kunna medföra att konsumenterna inte är lika stort behov av ångerrätten. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna framställning är att undersöka problem som KKrL ger upphov till gäl-

lande kreditprövning och god kreditgivningssed. Vidare är syftet att undersöka regeringens 

proposition 2013/14:34 ”Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar” för att utreda om 

det är en god väg till att stärka konsumentskyddet och minska överskuldsättningen eller om 

det behövs ytterligare rättsliga åtgärder. Det har konstaterats att det finns olika problemom-

råden som exempelvis kreditprövning, god kreditgivningssed, KOV:s tillsyn och marknads-

föringen. Dagens lagstiftning är således inte heltäckande på dessa områden för sms-lån. 

Genom proposition 2013/14:34 har ändringar av sanktionsmöjligheterna i KKrL föresla-

gits, som skärper näringsidkarnas kreditprövningar. Därför bör propositionen medföra en 

god effekt på konsumentskyddet och syftet med sanktionsavgifterna att verka avskräckande 

uppfylls. Dock vill författarna konstatera att det inte är 10 miljoner kronorna som är av-

skräckande då det inte är möjligt att det beloppet utgår i dagsläget, utan det är istället de 10 

procent av företagets omsättning som kan anses som avskräckande. Att den övre gränsen 

har en maxgräns i procent är bra men författarna anser att den undre beloppsgränsen också 

ska anges i procent. Vad som har framkommit är således att både den övre och undre grän-

sen ska anges i procent och därmed ska alla överträdelser mätas i procent och inte i ett be-

lopp. Näringsidkarna skulle då erhålla en mer rättvis sanktionsavgift i förhållande till över-

trädelsen och deras årsomsättning.  

Vidare har författarna kommit fram till att sanktionsavgifterna är en god början till att 

stärka konsumentskyddet och minska överskuldsättningen. Det behövs dock ytterligare 

rättsliga åtgärder för att kunna ta till hårdare tag mot överskuldsättningen. Det bäst läm-

pade komplementet är att införa tillståndsplikt för snabblåneföretag. Därmed instämmer 

författarna med att det är ett bra andra steg att införa tillståndsplikt, vilket i nuläget är un-

der bearbetning.178  

Utöver det anförda borde bestämmelsen god kreditgivningssed ses över om den bör för-

tydligas, så att tolkningsutrymmet minskar beträffande vad det innebär med till exempel 

konsumentens intresse och tillbörlig omsorg. Vidare som ytterligare åtgärd kan det diskute-

ras huruvida god kreditgivningssed bör bli sanktionerad, eftersom den har en inverkan på 

flera olika områden.  

                                                 
178 Se prop. 2013/14:107, Viss kreditgivning till konsumenter.   
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Av det anförda anser författarna att propositionens lagändringar uppfyller sitt syfte i teorin. 

Det återstår att se hur sanktionsavgifterna kommer att tillämpas i praktiken.  



 Referenslista 

 
55 

Referenslista 

 

Praxis 

Göta hovrätt 

Göta hovrätt, brottmål 1176-13, dom 2014-03-11  

MD 

MD 2007:17  

MD 2008:3  

MD 2010:30  

 

Offentliga dokument 

Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag 

Ds 2013:17, Straffavgift vid bristande kreditprövning 

Ds 2013:26, Viss kreditgivning till konsumenter 

Finansinspektionen, Tillsynsrapport 2011, Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling, Dnr 

11-5534 

Finansinspektionen, Rapport 2011, Tillsyn och registrering, Dnr 11-2145 

Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2011:1, Larsson, Gunnar, ISSN 0347-

8041 

Konsumentverket, Rapport 2008:01, Analys av utveckling inom konsumentområdet 

Kronofogdemyndigheten, KFM Rapport 2007:2, Sms-lån, en kartläggning av unga vuxnas 

erfarenheter 

Kronofogdemyndigheten, KFM Rapport 2008:3 Överskuldsättning och ekonomiska pro-

blem bland ungdomar 

Motion 2012/13:C219, Finansinspektionen av Jan Ertsborn (FP) 



 Referenslista 

 
56 

Proposition 1991/92:83, Om ny konsumentkreditlag 

Proposition 2002/03:139, Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse 

Proposition 2009/10:242, Ny konsumentkreditlag 

Proposition 2013/14:34, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar 

Proposition 2013/14:107, Viss kreditgivning till konsumenter  

Statens offentliga utredningar (SOU) 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället 

Utskottsbetänkande, Riksdagstryck 2012/13, Betänkande 2012/13:CU13 

 

Konsumentverkets beslut 

Dnr 2011/358, Meddelandelån Sverige AB, 2012 

Dnr 2012/346, Northmill AB, 2012 

Dnr 2012/350, 4finance AB, 2012 

 

Övrig litteratur 

Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stock-

holm, 2001  

Ingvarsson, Torbjörn, Lån i telefon – dags att reglera?, 2009-10 NR 2 

Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 5. 

uppl., Iustus, Uppsala, 2012 

Ulfward, Marie-Louise, Konsumentkreditlag (2010:1846), lagkommentar, Karnov  

Kronofogdemyndigheten, Dnr 801 37233 09/112, Yttrande över förslag på ny konsument-

kreditlag  

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare: Ämne, material, metod och argumen-

tation, 2. Uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 

 



 Referenslista 

 
57 

Elektroniska källor 

Läst 2014-01-31, publicerad på Infotorg – Ångerrätt i ny konsumentkreditlag, 

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print 

Läst 2014-01-30, publicerad av Konsumentverket – Konsumentkreditlagen, 

http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/ 

Läst 2014-05-01, publicerad av Konsumentverket – Snabblån, 

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Lana/Olika-typer-av-

lan/Snabblan/  

Läst 2014-02-24, publicerad av Konsumentverket – Nya regler när du lånar pengar eller 

handlar på avbetalning, 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-

du-lanar-pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/ 

Läst 2014-01-27, publicerad av Konsumentverket – Snabblåneföretag varnas för otillräcklig 

kreditprövning, 

http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-

2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/  

Läst 2014-03-05, publicerad av Konsumentverket – Remissyttrande, Viss kreditgivning till 
konsumenter (Ds 2013:26) 

http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Vara-remissyttranden/Remissyttranden-

2013/Reviderad-promemoria-Viss-kreditgivning-till-konsumenter-Ds-201326/ 

Läst 2014-02-11, publicerad av Kronofogden – Snabba cash med snabblån, 

http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/

Snabba_cash_med_snabblan.pdf 

Läst 2014-01-20, publicerad av regeringen – Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, 

http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649 

Läst 2014-01-21, publicerad av regeringen – Vi tar krafttag mot snabblåneföretagen, 

http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496 

Läst 2014-02-11, publicerad av regeringen – Överskuldsättning i kreditsamhället, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/91/09/086b9403.pdf 

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article160306.ece?format=print
http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Lana/Olika-typer-av-lan/Snabblan/
http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Lana/Olika-typer-av-lan/Snabblan/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-du-lanar-pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nya-regler-nar-du-lanar-pengar-eller-handlar-pa-avbetalning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Snabblaneforetag-varnas-for-otillracklig-kreditprovning/
http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/Snabba_cash_med_snabblan.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1115b7/1379061983473/Snabba_cash_med_snabblan.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/227649
http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/225496
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/91/09/086b9403.pdf


 Referenslista 

 
58 

Läst 2014-02-11, publicerad av riksdagen – Överskuldsättning hos privatpersoner, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-

privatpe_GV02C224/?text=true 

Läst 2014-02-11, publicerad av Socialstyrelsen – Barn till överskuldsatta - Underlagsrapport 

till barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf 

Läst 2014-02-24, publicerad av SVT Nyheter – Alla granskade sms-låneföretag får en var-

ning, http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-snabblaneforetag-far-en-varning 

 

Intervju 

Intervju med Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket, Karlstad, 2014-02-26 

Intervju med Martin Kling, jurist på Kronofogden, Stockholm, 2014-02-25 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-privatpe_GV02C224/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/verskuldsattning-hos-privatpe_GV02C224/?text=true
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19112/2013-5-49.pdf
http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-snabblaneforetag-far-en-varning


 Bilagor 

 
59 

Bilaga 1 

Enkät om användandet av sms-lån 

1. Har du en eftergymnasial utbildning? 

( ) Ja       ( ) Nej  

2. Har du någon gång tagit SMS-lån?  

( ) Ja       ( ) Nej (Hoppa till fråga 7) 

3. Om ja, vad använde du pengarna till?    

 (Flera alternativ är möjliga)     

( ) Kläder, elektronik eller andra prylar     

( ) Nöjen, resor      

( ) Löpande räkningar (t ex hyra)     

( ) Återbetala annat lån  

( ) Annat… 

4. Nedan anges ett antal påståenden. Fyll i de alternativ som stämmer för dig:  

”Jag hade inte tagit ett SMS-lån om… :  

( ) … jag hade fått vänta ett dygn eller längre på pengarna  

( ) … jag hade haft längre betänketid  

( ) … jag hade förstått exakt vad det kostade  

( ) … jag hade fått bättre information om villkoren  

( ) … företaget hade kollat upp min ekonomi noggrannare  

( ) Inget av ovanstående alternativ stämmer för mig 
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5. Anser du att snabblåneföretaget gjorde en ordentlig kreditprövning innan lånet 

beviljades? 

( ) Ja      ( ) Nej 

6. Kan du tänka dig att ta ett sms-lån igen? 

( ) Ja       ( ) Nej 

7. Känner du till låneavgifterna för sms-lån? 

 ( ) Ja       ( ) Nej 

8. Vet du vad den effektiva räntan innebär? 

( ) Ja       ( ) Nej 

9. Har personer i din omgivning använt/använder sms-lån? 

( ) Nej ( ) Ja, 1-3 personer ( ) Ja, 4-7 personer ( ) Ja, mer än 8 personer 

10. Vilken information anser du att snabblåneföretagen bör gå ut med vid ett sms-

lån åtagande?  

 ( ) Kostnader  ( ) Lånetid  ( ) Kreditprövning      ()Annat 
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Bilaga 2179  

”Nuvarande lydelse 

51 § 

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverketföre- lägga näringsidkaren att 

upphöra med att lämna krediter. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. 

Om det är tillräckligt, får Konsumentverket i stället meddela varning. 

Föreslagen lydelse 

51 § 

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela näringsidkaren en varning. 

En varning ska förenas med en sanktions- avgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten. 

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, får Kon-

sumentverket förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter. Ett beslut om föreläggande får 

förenas med vite. 

Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild hänsyn tas till om näringsidka-

ren vid upprepade till- fällen har brustit i sin skyldighet enligt 12 § och om bristerna är systematiska. 

 

52 § Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor. 

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens om- sättning närmast föregående räkenskapsår. 

Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen 

annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.52 § 

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket och 51 § får överklagas hos 

allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte överkla-

gas. 

När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som föranlett 

varningen. 

Avgiften får efterges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. 

 

53 § Sanktionsavgiften ska betalas till 

Konsumentverket inom trettio dagar från det att beslutet vann laga kraft eller inom den längre tid som 

anges i beslutet. 

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska Konsumentverket lämna den obetalda 

                                                 
179 Hela bilagan. Prop. 2013/14:34 s. 4-5. 
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avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga 

fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. 

Avgiften faller bort i den ut- sträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann 

laga kraft. 

Nuvarande lydelse 

52 § 

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket och 51 § får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Förslagen lydelse 

54 § 

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket, 51 och 52 §§ får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.” 
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Bilaga 3180 

”8 § Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten information 

om 

1. vilket slags kredit det rör sig om, 

2. kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress, 

3. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten, 

4. kreditavtalets löptid, 

5. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp, 

6. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensrän-

tor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan, 

7. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda 

belopp som ska betalas av konsumenten, 

8. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken be-

talningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas 

utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det anges, 

9. avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna, 

10. notariatsavgifter, 

11. skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kreditavtalet, 

12. dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när av-

talsförpliktelser inte fullgörs, 

13. påföljder vid dröjsmål med betalning, 

14. begärda säkerheter, 

15. förekomst eller avsaknad av ångerrätt, 

16. konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersätt-

ning och hur denna ersättning ska beräknas, 

17. konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats, 

18. konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal, och 

19. den tid under vilken erbjudandet gäller. 

Informationen ska ges i formuläret ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformat-

ion”. Formuläret ska tillhandahållas konsumenten i en handling eller i någon annan läsbar 

och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om avtalet på konsumentens begä-

                                                 
180 8–10 KKrL. 
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ran ska ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att information-

en ges i sådan form före avtalsslutet, ska näringsidkaren ge konsumenten informationen i 

denna form snarast efter det att avtalet har ingåtts. Informationen i formuläret ska begrän-

sas till det som anges i första stycket. 

Om konsumenten begär det, ska näringsidkaren utan kostnad ge honom eller henne ett ut-

kast till ett kreditavtal. 

Om det är fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bo-

stadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte 

hör till fastighet, behöver näringsidkaren bara ge den information som anges i 7 § första 

stycket och andra stycket 1–4. Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan 

läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.” 

 

”9 § I fråga om en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre måna-

der behöver näringsidkaren bara lämna den information som anges i 8 § första stycket 1, 2, 

4, 6, 9, 12, 17 och 19. Näringsidkaren ska därutöver lämna information om kreditbeloppet, 

den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel samt villkor och förfa-

randet för att säga upp kreditavtalet. Om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas 

att betala tillbaka hela den utestående krediten, ska information lämnas även om det. 

Alla uppgifter ska vara lika framträdande men de behöver inte lämnas i ett särskilt formulär. 

10 § /Upphör att gälla U:2014-06-13/ Vid telefonförsäljning av en kredit tillämpas i stället 

för 8 § första stycket och 9 § första stycket det som föreskrivs i 3 kap. 4 § första stycket di-

stans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Den beskrivning av den finansiella tjänstens hu-

vudsakliga egenskaper som ska ges enligt det stycket ska innehålla information om 

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten, 

2. kreditavtalets löptid, 

3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp, 

4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensrän-

tor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan, 

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda 

belopp som ska betalas av konsumenten, och 

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken be-

talningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor. 

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska beskrivningen innehålla information om 

kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och angivande av referensindex eller refe-
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rensräntor samt den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel. Om av-

talet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående kredi-

ten, ska också det anges.” 

 

”10 §/Träder i kraft I:2014-06-13/ Vid telefonförsäljning av en kredit tillämpas i stället för 8 

§ första stycket och 9 § första stycket det som föreskrivs i 3 kap. 4 § första stycket lagen 

(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den beskrivning av den finansi-

ella tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska ges enligt det stycket ska innehålla inform-

ation om 

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten, 

2. kreditavtalets löptid, 

3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp, 

4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensrän-

tor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan, 

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda 

belopp som ska betalas av konsumenten, och 

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken be-

talningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor. 

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska beskrivningen innehålla information om 

kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och angivande av referensindex eller refe-

rensräntor samt den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel. Om av-

talet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående kredi-

ten, ska också det anges. Lag (2014:17).” 

 


