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Sammanfattning 
Snabblån är en tilltagande kreditform på konsumentkreditmarknaden, antalet företag som 

erbjuder snabblån i Sverige ökar konstant. Överskuldsättning, vilket uppstår då konsumenter 

tecknar snabblån och brister i återbetalning, är i dagsläget ett stort problem på 

konsumentkreditmarknaden. 

Tillsyn av kreditgivare vid snabblån är delad mellan Konsumentverket (KSV) och 

Finansinspektionen (FI). Den delade tillsynen innebär att KSV tillsammans med FI utövar 

tillsyn av kreditgivare vid snabblån. KSV ser till att snabblåneföretagen i sin verksamhet följer 

konsumentkreditlagens (KKrL:s) bestämmelser, FI utövar en begränsad tillsyn över 

kreditgivare vid snabblån vilket omfattar en kontroll och tillsyn av snabblåneföretagens 

verksamhetsledning. En delad tillsyn medför problem i form av situationer där oklarhet råder 

avseende vilken myndighet som ska utöva tillsyn. Tillsynsmyndigheterna har en lagstadgad 

rätt att inom respektive tillsynsområde dela ut sanktioner gentemot kreditgivare vid snabblån 

när denne brister i sin verksamhet.   

Proposition 2013/14:34 kom till som en åtgärd för att ytterligare reglera tillsyn och 

sanktioner av kreditgivare vid snabblån då brister i tillsynen av kreditgivare vid snabblån 

uppdagats enligt regeringen. Propositionen syftade till att få bukt med överskuld-

sättningsproblemet.  Efter att propositionen röstats igenom och godkänts av Riksdagen 

trädde lagändringen, Konsumentkreditlag 2014:83, i kraft den första april år 2014.   

Lagändringen innebär att KSV i samband med en varning gentemot en kreditgivare ska 

förena varningen med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa. Vidare innebär 

lagändringen att beslut om sanktionsavgiften och dess belopp fattas av KSV. 

Sanktionsavgiften,  minst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor, ska enligt den nya 

lagstiftningen drivas in av KSV. Lagändringen stadgar när KSV kan förelägga kreditgivare 

vid snabblån förbud att lämna krediter. Konsumentkreditlag 2014:83 förväntas leda till en 

bättre tillsyn av kreditgivare vid snabblån. Regeringen bedömer vidare att de nya 

bestämmelserna i KKrL får en positiv effekt på överskuldsättningsproblemet. 
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Abstract 
The payday loan is rapidly growing on the Swedish credit market, the number of companies 

providing payday loans in Sweden is constantly rising. Severe debt problems, which occurs 

when a consumer (borrower) takes a payday loan without the ability to repay it, is an increas-

ing problem.  

Lenders of payday loans are supervised by the government agencies Konsumentverket 

(KSV) and Finansinspektionen (FI). The shared supervision means that KSV in consent with 

FI shall supervise lenders of payday loans. KSV oversees that payday loan-companies act in 

order with consumer credit-related legislation. FI:s supervision is limited, which means that 

it only inspects the management of the payday loan-companies. A shared supervision creates 

glitches and complications. Situations where uncertainty arises between KSV and FI regard-

ing which agency shall supervise the particular case often occurs. The supervising agencies 

have a legislated right to impose sanctions against payday loan lenders. 

Proposition 2013/14:34, a bill which gave rise to Konsumentkreditlag 2014:83, was created 

as an action to further legislate the supervision and sanctions towards lenders of payday 

loans, since the Swedish government had discovered flaws in the supervision. Another pur-

pose of the bill was to eradicate the growing consumer debt problem. The bill was approved 

by the parliament which made Konsumentkreditlag 2014:83 applicable the 1st of April 2014.  

The law amendment means that KSV, in connection with a warning towards the lender of 

payday loans, shall hand out a sanction fee. An action which shall be decided by KSV them-

selves. The amendment further signifies when KSV may submit the payday loan-company 

to cease with their credit-lending operations. Konsumentkreditlag 2014:83 is expected to 

have a positive impact on the mounting debt problems and is also expected to improve the 

supervision of payday loan-companies. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Snabblån är en kreditform som generellt sett innebär att lån med ett mindre belopp tecknas 

och att kreditgivaren, ofta redan samma dag, förser konsumenten med likvida medel.1 För 

konsumenter i behov av likvida medel är snabblån ett attraktivt alternativ jämfört med andra 

krediter. Behov av snabba likvida medel finns oftast hos ungdomar och personer med belas-

tad ekonomi.2 Snabblånets uppkomst på kreditmarknaden i mitten av 2000-talet innebar en 

ny kreditform med en jämförelsevis kort process för konsumenterna på kreditmarknaden.3  

Ofta tillkommer avgifter vid tecknande av snabblån.4 Kostnader och övriga avgifter uppstår 

vid utebliven återbetalning, vilket förvärrar situationen för kredittagaren. Vid helt utebliven 

återbetalning av såväl lånelikviden som påföljande kostnader kan sanktioner, såsom en be-

talningsanmärkning hos Kronofogdemyndigheten (KFM), vidtas gentemot konsumenten.5
  

Därmed är det av största vikt att konsumenten i egenskap av kredittagare är fullt införstådd 

med vilka villkor och risker som uppkommer vid tecknandet av ett snabblån. 6 

 

Snabblåneverksamheten regleras huvudsakligen i Konsumentkreditlag (2010:1846) (KKrL), 

vilken ändrades år 2011 bland annat i syfte att implementera ett direktiv om konsumentkre-

ditavtal från Europeiska Unionen (EU).7 Den nya lagen trädde i kraft år 2011.8 Implemente-

ringen av direktivet skedde i syfte att försöka åtgärda den växande överskuldsättningen hos 

konsumenter vid snabblån. Ärenden avseende förfallna betalningar ökade hos KFM innan 

lagändringen. Den nya lagen innebar hårdare reglering för kreditgivare vid snabblån. Bland 

1 Prop. 2009/10:242 s. 33. 
2 Prop. 2009/10:242 s. 33 och Rapport Sveriges Konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, 

2009 s. 14. 
3 Prop. 2009/10:242 s. 33. 
4 Prop. 2009/10:242 s. 33. 
5 Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 68 och KFM 911-11 utgåva 3. Utgiven i februari 2008. s.2. 
6 Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 67. 
7 Prop. 2009/10:242 s.35 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om 

konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, Celex 

32008L0048). 
8 Konsumentkreditlag (2010:1846). 

 
1 

                                                 



 

annat blev kreditgivare tvungna att genomföra en kreditprövning på samtliga konsumenter 

vid ingången av snabblån.9  

 

Konsumentverket (KSV) är en statlig verksamhet vilken verkar för konsumentens intresse. 

Snabblåneföretagens kreditgivning gentemot konsumenter faller in under KKrL vilket inne-

bär att den delen av verksamheten omfattas av KSV:s tillsyn. KSV:s tillsyn omfattar dock 

inte områden som står under tillsyn av bland annat Finansinspektionen (FI).10 FI utövar full 

tillsyn över tillståndspliktiga kreditinstitutioner på den finansiella marknaden med en finan-

siell verksamhet i större omfattning.11 Den fulla tillsynen innebär att FI har rätt till att granska 

hela kreditinstitutionens verksamhet.  

 

Verksamheten för kreditgivare vid snabblån är inte tillståndspliktig, men däremot är den re-

gistreringspliktig hos FI och omfattas därmed av FI:s begränsade tillsyn.12 Detta innebär att 

FI endast har rätt att granska verksamhetsledningen i snabblåneföretag samt att penning-

tvätt13 inte förekommer.14 KSV har som tillsynsmyndighet rätt att sanktionera kreditgivare 

vid snabblån när denne bryter mot bestämmelserna i KKrL.15 Sanktionsmöjligheten innefat-

tar en möjlighet att dela ut en varning till kreditgivare eller ett föreläggande att upphöra med 

sin verksamhet.16 FI:s sanktionsmöjligheter är små, till följd av den begränsade tillsynen.17 FI 

har uttryckt en önskan att gränsdragningen mellan dess och KSV:s tillsynsområde tydliggörs. 

Bland annat då oklarhet råder avseende vilken tillsynsmyndighet som ska ingripa i vissa situ-

ationer. 

 

9 12-13 §§ KKrL. 
10 49 § KKrL. 
11 2 kap. 1 § Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LOBF) och Rapport Finansinspektionen, tillsyn 

och registrering, 2011, s. 4. 
12 2 § Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet SFS (1996:1006). (LAFV) och Rapport Fi-

nansinspektionen, tillsyn och registrering, 2011, s. 4f. 
13 Penningtvätt är åtgärder med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med 

brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder, 1 kap. 5 § 6 p. Lag (2009:62) 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
14 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 4. 
15 49-54 §§ KKrL. 
16 51 § KKrL. 
17 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s.4. 
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Den tredje oktober år 2013 lämnade regeringen in en proposition med förslag till ändring av 

51-52 §§ KKrL avseende KSV tillsyn och sanktionsmöjligheter i KKrL.18 Propositionen in-

nehöll även förslag på nya paragrafer i form av 53-54 §§ KKrL19 Förslagets syfte var att 

förbättra tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån samt att åtgärda det växande 

problemet med överskuldsättning.20 Propositionen bifölls och godkändes av riksdagen den 

femte februari 2014.21 Lagändringen, lag 2014:83, trädde i kraft den första april år 2014 och 

innebar framförallt att KSV fick en ny sanktionsmöjlighet gentemot kreditgivare vid snabb-

lån, möjligheten att dela ut en sanktionsavgift.22  

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att fastställa och granska om gällande rätt för tillsyn och sanktioner av 

kreditgivare vid snabblån är tillräcklig. Vidare är syftet att diskutera om det finns ett behov 

att ytterligare reglera tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån.  

Kreditgivares informationsplikt vid marknadsföring berörs inte i uppsatsen då det inte är 

förenligt med uppsatsens syfte. Parternas ansvar vid tecknandet av ett snabblåneavtal nämns 

för att ge läsaren en förståelse av snabblånets funktion och problematik, dock fördjupas detta 

inte i uppsatsen på grund av uppsatsens omfattning. Innebörden av god kreditgivningssed 

berörs inte då det inte är relevant för att förstå uppsatsens syfte och ändamål.  

Ränta för snabblån nämns i uppsatsen för att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

snabblånets marknad och funktion. Dock fördjupas inte granskningen avseende ränta då det 

inte är nödvändigt för att förstå problemet avseende tillsyn och sanktioner av kreditgivare 

vid snabblån.  

Privaträttsliga sanktioner mellan kreditgivare och kredittagare, exempelvis reglerna om ocker 

i 31 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

berörs inte i uppsatsen då uppsatsens syfte och utgångspunkt ligger i den offentliga rätten. 23 

Proposition 2013/14:107 avseende tillståndsplikt för kreditgivare vid snabblån nämns, men 

18 Prop. 2013/14:34 
19 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar, Lagrådsremiss. 
20 Prop. 2013/14:34 s.1. 
21 Riksdagens protokoll 2013/14:65 Onsdagen den 5 februari. 
22 Konsumentkreditlag 2014:83. 
23 Prop. 2009/10:242 s. 36. 
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utreds inte närmare på grund av platsbrist samt att uppsatsen syftar till att granska gällande 

lagstiftning.  

1.3 Metod och material 

En traditionell rättsdogmatisk metod24 används för att fastställa de lege lata25 och undersöka 

de lege ferenda26. Rättskällehierarkin, vilken tillämpas i uppsatsen är sett till dess rättskälle-

värde värderad enligt följande: författning, förarbeten, praxis och doktrin. Rättskällorna be-

möts med ett kritiskt tillvägagångssätt. Författning och förarbeten är dominerande vid fast-

ställande av gällande rätt. Avsaknaden av doktrin avseende tillsyn och sanktioner av kredit-

givare vid snabblån innebär att rapporter från myndigheter och organisationer ges stort ut-

rymme. Relevant praxis inom uppsatsens berörda område är näst intill obefintlig vilket inne-

bär att praxis, trots dess starka rättskällevärde enligt rättskällehierarkin, förekommer margi-

nellt i uppsatsen.  

Konsumentkreditlag 2014:83 och Proposition 2013/14:34 är centrala rättskällor i uppsatsen 

då dessa är nya rättskällor avseende sanktion och tillsyn av kreditgivare vid snabblån. Propo-

sitionen omfattar regeringens synpunkter och skäl för den nya lagstiftningen. Utöver detta 

ingår remissutlåtanden från myndigheter och intresseorganisationer vilka behandlas med ett 

kritiskt tillvägagångssätt. Konsumentkreditlag 2014:83 utgör den nya lagstiftningen inom om-

rådet vilket gör det till en viktig rättskälla. Statistik från KFM används för att påvisa 

överskuldsättningsproblematiken. Utlåtanden från diverse intresseorganisationer vägs kri-

tiskt mot varandra för att ge olika nyanser och åsikter avseende rättsregler och förarbeten i 

synnerhet. En jämförande metod mellan de lege lata och de lege ferenda används i analysen 

för att diskutera om gällande lagstiftning är tillräcklig. I analysen används en teleologisk me-

tod för att utreda huruvida lagstiftningen är tillräcklig och uppfyller sitt syfte eller om det 

finns ytterligare behov av att reglera tillsyn och sanktioner för kreditgivare vid snabblån.27  

24 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. uppl., Iusté, Uppsala, 2014, s.31-32 En rättsdogmatisk metod an-

vänds för att svara på frågor avseende innehållet i gällande rätt.  
25 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. uppl., Iusté, Uppsala, 2014, s.203, De lege lata är de rättsregler som 

finns. 
26 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. uppl., Iusté, Uppsala, 2014 s.203, De lege ferenda är regler som bör 

tillskapas av lagstiftaren. 
27 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. uppl., Iusté, Uppsala, 2014 s.240-241. Den teleologiska metoden 

utgår från lagtextens ordalydelse och tolkar lagstiftningens ändamål. 
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1.4 Disposition 

Kapitel två (Snabblån och överskuldsättningsproblematiken) beskriver snabblånens funktion 

och utveckling. Marknaden för snabblån förklaras vilket ger läsaren en grundläggande för-

ståelse för snabblånemarknaden och problematiken på denna. För läsaren redogörs 

överskuldsättningsproblematiken i samma kapitel då problemet är en viktig aspekt att ta hän-

syn till vid reglering av snabblånemarknaden. En överblick av KKrL:s utveckling avseende 

regler om tillsyn och sanktioner i synnerhet presenteras. Kreditprövningsmomentet beskrivs 

i kapitlet då en stor del av KSV:s tillsyn samt sanktioner avser kreditprövning mellan kredit-

givare och kredittagare.  

Kapitel tre (Tillsyn av kreditgivare vid snabblån) fastställer och granskar gällande lagstiftning 

för tillsyn av kreditgivare vid snabblån. Den delade tillsynen förklaras för att ge läsaren en 

förståelse för ämnets problematik. I kapitlet redogörs KSV:s och FI:s tillsyn för läsaren. 

Kapitel fyra (Sanktioner mot kreditgivare vid snabblån) utreder gällande rätt för tillsynsmyn-

digheternas sanktionsbehörighet och sanktionsmöjlighet gentemot kreditgivare vid snabblån.   

I kapitel fem (Konsumentkreditlag 2014:83) granskas Konsumentkreditlag 2014:83. Innehål-

let i proposition 2013/14:34 utreds. Den nya lagstiftningen i Konsumentkreditlag 2014:83 

presenteras i kapitlet. Lagens förväntade konsekvenser på rättsområdet diskuteras och åter-

ges.  

Kapitel sex (Analys och slutsats) utgörs av en analys om tillsyn och sanktioner för kreditgi-

vare vid snabblån. Analys förs huruvida regleringen av tillsynen och sanktionerna för kredit-

givare är tillräcklig. Vidare diskuteras om tillsyn och sanktioner bör regleras på ett annat sätt 

för att uppnå bästa möjliga rättsläge. Lagändringens påverkan på tillsyn och sanktioner dis-

kuteras. Även lagändringens påverkan på förhållandet mellan FI och KSV granskas. Kapitlet 

och uppsatsen avslutas med en slutsats i avsnitt 6.4.  
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2 Snabblån och överskuldsättningsproblematiken 

2.1 Snabblånets funktion och marknad 

Snabblåneavtal ingås av ett kreditgivande institut med en kredittagande konsument.28 Att 

bedriva snabblåneverksamhet är inte tillståndspliktigt, det krävs således inget tillstånd från FI 

för att få bedriva snabblåneverksamhet.29 Signifikativt för ett snabblån är att det är möjligt 

att ta ett snabblån när som helst under dygnet genom en ansökan samt att pengarna normalt 

betalas ut fort, inom 24 timmar.30 Typexemplet för snabblånet är att ett belopp pengar (be-

loppet för ett snabblån brukar oftast ligga mellan 3 000–10 000 kr) lånas ut till en konsument 

med en kort återbetalningstid, vanligtvis 30 dagar, mot att konsumenten får återbetala ett 

högre belopp.31 Det högre beloppet utgörs av lånebeloppet och räntekostnader. För att 

teckna ett snabblån krävs en ansökan hos ett snabblåneföretag via internet eller genom ett 

SMS.32 Processen vid ett snabblån går mycket fortare än vid andra lån.33 Möjligheten att ta 

ett snabblån genom SMS har gett upphov till det vanligt förekommande benämningen på 

snabblån, ”SMS-lån”.34 Även begrepp som mobillån eller mikrolån kan förekomma som be-

nämning på snabblån.35 

Kreditgivarens skyldigheter vid snabblån innefattar en informationsplikt.36 Plikten innebär 

att kreditgivaren ska informera kredittagaren om kreditens risker och innebörd. Kreditgiva-

ren har en lagstadgad skyldighet att göra en kreditprövning.37 Kreditprövningen bedömer om 

konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad denne åtar sig enligt kreditav-

talet. Bedömningen grundas på konsumentens ekonomiska tillstånd och krediten beviljas om 

kreditgivaren anser att konsumenten besitter en återbetalningsförmåga. När ett lån tecknas 

hos jämförelsevis en bank sker en kreditprövning, precis som vid snabblån.38 Vad som skiljer 

28 Prop. 2013/14:34 s.7. 
29 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 4. 
30 Prop. 2009/10:242 s.33. 
31 Obetalda snabblån - Halvårsrapport 1:2013 s.3 och Prop. 2013/14:34 s.22. 
32 Prop. 2009/10:242 s. 33. 
33 Prop. 2009/10:242 s. 59. 
34 Rapport Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 2009:10 s.69. 
35 Prop. 2009/10:242 s.33 och Domskäl MD 2010:30. 
36 7-11 §§ KKrL. 
37 12 § KKrL. 
38 Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 66. 
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kreditprövningen vid ett banklån från ett snabblån är att kredittagare kan beviljas ett snabblån 

trots att denne har betalningsanmärkningar och saknar en stabil inkomst. Hos banker och 

andra kreditinstitut är kravet på konsumenten högre.39  

Kreditgivare vid snabblån bedömer själv om kredittagaren uppnår kriterierna för att teckna 

snabblånet.40 Det generella kravet som ställs är att kredittagaren är myndig och har en åter-

betalningsförmåga.41 Det jämförelsebart låga kravet på konsumenten innebär en större risk 

för kreditgivaren, vilket ofta genererar en hög ränta på det utlånade beloppet för kreditta-

garen.42 Vid utebliven återbetalning av snabblån kan konsekvenserna för kredittagaren bli 

allvarliga. Snabblåneföretagen har rätt att ta ut dröjsmålsränta och extra avgifter. Utebliven 

återbetalning av snabblånet kan leda till betalningsanmärkningar för konsumenten och pro-

blem med andra krediter hos finansiella institut i framtiden.43  

Snabblånet som kreditform expanderar på kreditmarknaden.44 Sedan snabblånets uppkomst 

på den svenska kreditmarknaden i mitten på 2000-talet har marknaden för konsumentkredi-

ter och snabblån växt till sig och genomgått stora förändringar.45 Antalet företag som erbju-

der snabblån i Sverige växer konstant.46 I dagsläget är det allt vanligare med aktörer på kon-

sumentkreditmarknaden som inte har kreditgivning som sin huvudsakliga verksamhet.47 

Dessa beviljar krediter till konsumenter vid försäljning av sina egna varor. Överskuldsättning 

är för tillfället ett stort problem på snabblånemarknaden.48 Konsumenternas snabba behov 

av pengar och den smidigare processen jämfört med andra krediter innebär att många kon-

sumenter tar impulsiva snabblån utan att ha en egentlig återbetalningsförmåga.49 Konsumen-

ten beslutar ofta att teckna ett snabblån utan att tänka på konsekvenserna eller att ha en 

39 Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 66. 
40 12 § KKrL. 
41 Rapport Sveriges Konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, 2009, s. 46f. 
42 Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 67. 
43 KFM 911-11 utgåva 3. Utgiven i februari 2008. s.1-2. 
44 Prop. 2013/14:34 s.6. 
45 Prop. 2013/14:34 s.22. 
46 Prop. 2013/14:34 s.6. 
47 Prop. 2013/14:34 s.22. 
48 Prop. 2013/14:34 s.7. 
49 Prop. 2009/10:242 s. 35 och Rapport Finansinspektionen, Låna, 2009, s. 66. 
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återbetalningsplan.50 Det är vanligtvis brist på tillgångar och likvida medel som påverkar kon-

sumenten att teckna krediten från första början. De höga räntorna gör att skulden blir än 

svårare att återbetala.  

2.2 Överskuldsättningsproblematiken 
Kombinationen av snabblånets tillväxt på konsumentkreditmarknaden och efterfrågan på 

snabblån innebär att överskuldsättning i dagsläget, precis som de senaste åren, är ett stort 

problem för konsumenter på snabblånemarknaden.51 Överskuldsättningen uppstår när kon-

sumenter tillika kredittagare tecknar snabblån och sedan inte kan betala tillbaka skulden. 

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av överskuldsättningens innebörd då diverse 

komplicerade faktorer finns vid bedömning av huruvida överskuldsättning föreligger.52 KFM 

anger att det inte är nödvändigt att exakt bestämma någon definition av överskuldsättning. 

Istället betonar KFM att det väsentliga är att uppmärksamma att personer har allvarliga pro-

blem med sin personliga ekonomi till följd av vissa anledningar.53 KFM, vilken är en myn-

dighet med uppgift att hantera förfallna betalningar, mäter löpande och halvårsvis inkomna 

ansökningar om betalningsföreläggande till följd av obetalda snabblån.54 Rapporten avseende 

obetalda snabblån granskar i synnerhet mindre snabblån, var beloppet understiger 4000 kr 

och återbetalningstiden är kort – 30 dagar.55 Sedan år 2006 har antalet ärenden med obetalda 

snabblån ökat oavbrutet.56 Den överrepresenterade demografiska gruppen i dessa ärenden är 

unga vuxna mellan 18-25 år.57 I halvårsrapporten 2013 visades en svag minskning av inkomna 

ansökningar. Trots minskningen av inkomna ansökningar har andelen ansökningar bland 

ungdomar ökat.58 Detta belyser överskuldsättningsproblemet i förhållandet mellan ungdomar 

50 Prop. 2013/14:34 s.7. 
51 Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s. 63 och Prop. 2013/14:34 s.7. 
52 Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 s.55. 
53 KFM Rapport 2008:3 s.5. 
54 1 § Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten och Obetalda snabblån - Halvårs-

rapport 1:2013 s.1-3. 
55 Obetalda snabblån - Halvårsrapport 1:2013 s.3. 
56 Obetalda snabblån - Halvårsrapport 1:2013 s.1. 
57 Obetalda snabblån - Halvårsrapport 1:2013 s.1. 
58 Obetalda snabblån - Halvårsrapport 1:2013 s.2. 
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och kreditgivare vid snabblån. Överskuldsättningsproblematiken tillsammans med snabblå-

nens tillväxt är faktorer som gett upphov till ändringarna i KKrL i form av lag 2010:1846 

samt Konsumentkreditlag 2014:83.59 

2.3 Konsumentkreditlagen 
Förhållandet mellan kreditgivare och en kredittagande konsument regleras i KKrL.60 I KKrL 

regleras rättsförhållandet mellan kreditgivare vid snabblån och kredittagande konsument.61 

Lagen är tvingade till konsumentens fördel i förhållandet till kreditgivare, detta för att för-

hindra att kreditgivaren utnyttjar sin starka position otillbörligt gentemot konsumenten.62  

 

KKrL ändrades år 2011 för att anpassa lagen till den nya skepnad som snabblånemarkanden 

tagit samt EU:s nya direktiv om konsumentkreditavtal.63 EU-direktivet utfärdades på grund 

av att medlemsländernas regler gällande snabblån skilde sig från varandra. Detta innebar ett 

hinder mot den fria rörligheten inom EU. Direktivets syfte var att handeln av krediter skulle 

utökas och underlättas. Samtidigt förväntades direktivet innebära att konkurrensen på kon-

sumentkreditmarknaden gynnades samt att konsumentskyddet förstärktes.64 Lagändringen 

ersatte den tidigare lagstiftningen från 1992. Ändringen gjordes i syfte att motverka 

överskuldsättningsproblematiken och öka konsumenternas säkerhet på snabblånemarknaden 

i synnerhet, en åtgärd av regeringen i strävan efter att skapa en KKrL som motverkar att 

konsumenter får problem med överskuldsättning.65 En annan betydande faktor till lagänd-

ringen var undantagen för krav på informationsplikt66 och kreditprövning i 1992 års KKrL. 

Små snabblån, krediter med belopp upp till 1500 kr eller med villkor om återbetalning inom 

59 Prop. 2009/10:242 s. 35. 
60 1 § KKrL. 
61 1 § KKrL. 
62 49 § KKrL. 
63 Konsumentkreditlag 2010:1846. och Prop. 2009/10:242 s.30-34 och Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, Celex 32008L0048) s. 66. 
64 Ds 2009:67, Ny konsumentkreditlag, s. 55. och Prop. 2009/10:242 s. 31. 
65 Prop. 2009/10:242 s. 35. 
66 8 § KKrL. Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten information om inne-

börd och risker med kreditavtalet. 
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tre månader från avtalets ingång, undantogs informationsplikten samt skyldigheten att ge-

nomföra en kreditprövning i 1992 års lag.67 Lagändringen innebar att kreditprövningsskyl-

dighet förelåg även vid små snabblånekrediter samt att kreditprövningsmomentet omfattades 

av KSV:s tillsyn.68 Ytterligare förslag på ändringar i KKrL avseende tillsyn av kreditgivare vid 

snabblån var nästintill obefintliga i propositionen till lagändringen 2011. Ändringarna avsåg 

endast att tillsynen skulle vara delad mellan KSV och FI, där FI med uppgiftslämnande och 

annat stöd skulle hjälpa KSV i sitt arbete.69   

2.4 Kreditprövning 
Momentet kreditprövning innebär att en kreditgivare vid tecknandet av ett kreditavtal gör en 

bedömning av en konsuments ekonomi och privatliv för att utreda om konsumenten har 

förutsättningar för att fullgöra kreditavtalet. Vad kreditgivaren undersöker är om konsumen-

ten har en tillräcklig stabil ekonomi för att kunna uppfylla vad denne åtar sig i avtalet.70 En 

kreditprövning blir aktuell när en konsument ansöker om en kredit. Kreditprövningsmomen-

tet finns lagstadgat i både KKrL samt i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

(LOBF).71  

 

I LOBF stadgas att ett kreditinstitut generellt sett endast får bevilja konsumenten en kredit 

om det efter kreditprövningen fastslås att förpliktelserna som följer av avtalet förväntas full-

göras från konsumentens sida.72 Kreditprövning av kreditinstitut ska vara organiserad för att 

ge kreditinstituten tillräckligt med underlag för att genomföra en god bedömning.73 Beslut 

om att bevilja eller avslå en kreditansökan från konsument ska dokumenteras.74 Utöver doku-

mentationen ska beslutsunderlaget för kreditprövningen redovisas.75 En dokumentation av 

kreditavtalet ska även föras i en handling och vara tillgänglig för konsumenten.76  

67 Prop. 2009/10:242 s. 35 f och Prop. 2009/10:242 s. 46 och 6 § Konsumentkreditlag (1992/830). 
68 Prop. 2009/10:242 s. 53 och Prop. 2009/10:242 s. 55. 
69 Prop. 2009/10:242 s. 183. 
70 12 § KKrL och 8 kap. 1 § LOBF. 
71 12 § KKrL och 8 kap. 1 § LOBF 
72 8 kap. 1 § LOBF. 
73 8 kap. 2 § LOBF.  
74 8 kap. 3 § LOBF.  
75 8 kap. 3 § LOBF.  
76 12-13 §§ KKrL. 
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I KKrL finns liknande bestämmelser avseende kreditprövning.77 Kreditgivare vid snabblån 

ska i enlighet med 12 § KKrL kreditpröva konsumenten innan tecknandet av ett snabblåne-

avtal med denne. Kreditgivaren undersöker huruvida en konsument har ekonomiska förut-

sättningar att fullgöra sina förpliktelser. Endast om konsumenten i fråga har ekonomiska 

förutsättningar att fullgöra sina förpliktelser enligt kreditavtalet, oftast innebär förpliktelsen 

en återbetalning av lånet, kan kredit beviljas enligt 12 § KKrL.78 Beviljas inte konsumenten 

krediten ska denne underrättas om orsaken till detta.79 En dokumentation av kreditavtalet 

ska föras av kreditgivaren och finnas tillgänglig för konsumenten.80  

KSV:s tillsyn, vilken omfattar kreditprövningar vid snabblån, visar att det i dagsläget finns 

brister vid snabblånekreditgivares kreditprövningar.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 12 § KKrL. 
78 12 § KKrL. 
79 14 § KKrL. 
80 14 § KKrL. 
81 Proposition 2013/14:34 s.1. 
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3 Tillsyn av kreditgivare vid snabblån 

3.1 Delad tillsyn 

Verksamheten för kreditgivare vid snabblån står under en delad tillsyn mellan KSV och FI. 

Den delade tillsynen innebär att KSV tillsammans med FI ska utöva tillsyn av kreditgivare 

vid snabblån.82 Det finns således ingen central tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över 

snabblåneföretag. Tillsynen över kreditgivare vid snabblån är mellan tillsynsmyndigheterna 

är kompletterande, inte överlappande.83 Det innebär att KSV och FI inte utövar tillsyn inom 

samma område. KSV ser till så att kreditgivarens verksamhet sköts i enlighet med KKrL:s 

bestämmelser.84 Utöver ovan nämnda tillsynsområde utövar KSV inte tillsyn över vad som 

står under andra myndigheter, exempelvis FI.85  

FI utövar full tillsyn över företag som är tillståndspliktiga, det vill säga företag som kräver 

tillstånd från FI för att få utöva sin verksamhet.86 Utöver tillståndspliktiga företag utövar FI 

en begränsad tillsyn över företag som endast är registreringspliktiga hos FI, vilket innebär att 

ett företag måste registreras hos FI för att få utöva finansiell verksamhet.87 Ett snabblånefö-

retag är registreringspliktigt, vilket innebär att kreditgivare vid snabblån faller in under FI:s 

begränsade tillsyn.88 Tillsynen omfattar en kontroll av snabblåneföretagens verksamhetsled-

ning.89 Den delade tillsynen är lagstadgad och innebär att KSV löpande ska samråda med FI 

inom de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsområde.90 Varje år ska FI 

redogöra för regeringen om sina erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd. 

Vidare ska FI bedöma hur riskerna ser ut för konsumenterna på kreditmarknaden samt ange 

82 7 § Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
83 49 § KKrL. 
84 49 § KKrL.  
85 49 § KKrL. 
86 13 kap. 2 § LOBF.  
87 2 § LAFV.  
88 2 § LAFV. 
89 3-7 §§ LAFV. 
90  6 § 2 p. Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. och 7 § 2 p. Förordning (2009:93) 

med instruktion för Finansinspektionen. 
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hur konsumentskyddet kan stärkas och om det finns behov av att utveckla befintliga regler 

inom området.91 

FI har uttryckt en önskan om att gränsdragningen mellan FI och KSV:s mandat och tillsyns-

område tydliggörs.92 Detta då problem kan uppstå med en delad tillsyn i form av vilken myn-

dighet som ska ingripa i vissa situationer. 93 Exempelvis framför FI en situation där ett företag 

följer alla kreditinstruktioner och kredit lämnas enligt god kreditgivningssed, men att verk-

samheten missköts av ledningen vilket leder till att en praktisk brist i kreditprövningsmo-

mentet uppstår. Det är oklart om FI ska ingripa på grund av företagsledningens bristande 

tillsyn över styrning och kontroll, eller om KSV ska ingripa på grund av bristfälliga kredit-

prövningar.94  

3.2 Konsumentverkets tillsyn 

KSV är en statlig förvaltningsmyndighet med syfte att se efter konsumentens intresse.95 Det 

centrala ansvaret för KSV som myndighet är att förstärka konsumentens ställning på den 

finansiella marknaden.96 Vidare ska KSV granska och kontrollera den finansiella marknaden 

ur ett konsumentperspektiv samt vidta nödvändiga åtgärder i den mån det behövs.97 På kre-

ditmarknaden utövar KSV tillsyn över kreditgivande bolag vilka bedriver verksamhet riktad 

mot konsumenter.98 Den huvudsakliga uppgiften för KSV i utövandet av sin tillsyn är att se 

till att KKrL följs i förhållandet mellan kreditgivare och kredittagande konsument, utan att 

vidare olägenheter eller kostnader tillförs konsumenten.99 Kreditgivare vid snabblån omfattas 

av KSV:s tillsyn då dessa i sin kreditgivningsverksamhet gentemot konsument ska beakta 

reglerna i KKrL.100 I och med att kreditgivare vid snabblån faller in under KKrL:s regelverk 

utövar KSV full tillsyn av kreditgivare vid snabblån. Tillsynen innebär att KSV har rätt att 

91 3 § 4 p. Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.  
92 Remissvar: Viss kreditgivning till konsumenter, Fi2013/1446 s.2. 
93 Remissvar: Viss kreditgivning till konsumenter, Fi2013/1446.  
94 Remissvar: Viss kreditgivning till konsumenter, Fi2013/1446 s. 2. 
95 1 § Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.  
96 1 § Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. 

97 1 §, 3 § 1 p. Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. 
98 49§ KKrL. 
99 49 § KKrL. 
100 1 § KKrL. 
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inspektera snabblånekreditgivare och hämta upplysningar från dessa.101 Om en kreditgivare 

brister i sina skyldigheter gentemot en konsument har KSV rätten att vidta sanktioner vilket 

granskas djupare i avsnitt 4.2.102 Bland kreditgivares skyldigheter gentemot konsumenten om-

fattas informationsplikt och framförallt skyldigheten att genomföra en kreditprövning enligt 

12 § KKrL. Verksamheter som står under andra myndigheters tillsyn såsom KFM, Sveriges 

Riksbank samt FI undantas helt från KSV:s tillsyn.103 Undantaget är lagstadgat i 49 § KKrL 

och skapar en tydlig gräns för KSV:s tillsynsområde. Regleringen hindrar KSV från att utöva 

tillsyn utanför sitt behöriga område samt innebär att en kolliderande tillsynssituation där KSV 

och andra myndigheter utövar tillsyn inom samma område inte är möjligt genom att KSV 

går utöver KKrL:s ramar. 

3.3 Finansinspektionens tillsyn 

FI är en statlig myndighet som övervakar den finansiella marknaden.104 Bland annat är FI:s 

uppgift att utöva tillsyn, reglera samt genomföra tillståndsprövning rörande finansiella före-

tag och finansiella marknader.105 FI strävar med sin tillsyn efter att upprätthålla en stabil kre-

ditmarknad samt ett väl fungerande finansiellt system på ett kostnadseffektivt sätt.106 Upp-

täcks brister hos företag under tillsyn av FI ska FI ingripa. Bland företag som granskas av FI 

går att nämna kreditinstitut såsom banker.107 Bankrörelse och finansieringsrörelse får endast 

bedrivas med tillstånd av FI.108 Bedrivs tillståndspliktig verksamhet faller verksamheten in 

under FI:s fulla tillsyn.109 FI:s fulla tillsyn över tillståndspliktiga kreditinstitut är omfattande 

och innebär huvudsakligen att FI granskar och kontrollerar att verksamheten drivs i enlighet 

med LOBF samt annan författning.110   

101 50 § KKrL. 
102 51 § KKrL och Prop. 2009/10:242 s. 57. 
103 49 § KKrL. 
104 1 § Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
105 1 § Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
106 1-3 §§ Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.  
107 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011:a s. 4. 
108 2 kap. 1 § LOBF.  
109 13 kap. 2 § LOBF. 
110 1 § Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. och 13 kap. 2 § LOBF. 
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Utöver tillståndsplikten finns företag som inte är tillståndspliktiga, men är skyldiga att regi-

strera sin verksamhet hos FI.111 Begränsad tillsyn utövas över registreringspliktiga företag.112 

Den begränsade tillsynen innebär att FI granskar verksamhetsledningen samt att penning-

tvätt inte förekommer.113 Under den begränsade tillsynen faller snabblåneföretag in.114 För 

endast registreringspliktiga företag är FI:s möjligheter att ingripa väldigt begränsande, näst-

intill obefintliga, enligt en rapport utfärdad av FI år 2011.115 Innebörden av den begränsade 

tillsynen är att FI:s möjligheter till att granska snabblåneföretagens verksamhet är begrän-

sad.116 FI kontrollerar de registreringspliktiga företagen minst en gång per år men har begrän-

sad möjlighet att angripa företagen.  

Ett lagförslag har lämnats in avseende att göra verksamhet för kreditgivare vid snabblån till-

ståndspliktig. 117 En sådan ändring skulle innebära att kreditgivare vid snabblån omfattas av 

FI:s fulla tillsyn, var hela verksamheten granskas. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 2 § LAFV. 
112 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 4. 
113 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 4 och 3-7 §§ LAFV. 
114 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 5. 
115 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 6. 
116 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 5. 
117 Proposition 2013/14:107. 
118 Proposition 2013/14:107. 
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4 Sanktioner mot kreditgivare vid snabblån 

4.1 Sanktionsbehörighet 

Tillsynsmyndigheterna FI och KSV har en lagstadgad rätt att dela ut sanktioner gentemot 

kreditgivare vid snabblån när kreditgivaren brister i sin verksamhet.119 Tillsyn och sanktions-

behörigheten hänger ihop då FI och KSV endast kan dela ut sanktioner inom områden de 

utövar tillsyn av.120 Precis som vid den delade tillsynen har FI och KSV har delad sanktions-

behörighet på snabblånemarknaden. Dock är sanktionsmöjligheterna för KSV och FI inte 

identiskt utformade enligt gällande rätt då dessa sanktioner inte är av samma slag.  

4.2 Konsumentverkets sanktionsmöjlighet 

KSV:s sanktionsbehörighet blir tillämplig när en kreditgivare vid snabblån brister i kredit-

prövning enligt 12§ KKrL och inte följer KKrL i övrigt.121 Sanktionsbehörigheten för KSV 

finns stadgad i KKrL.122 När en kreditgivare vid snabblån i sin verksamhet bryter mot regler 

i KKrL kan KSV vidta sanktioner. Att dela ut sanktioner utanför nämnda område är inte 

möjligt för KSV då dess tillsyn inte sträcker sig utöver KKrL:s ramar.123 Vid bristande kre-

ditprövning hos kreditgivare får KSV dela ut en varning gentemot kreditgivaren.124 Om var-

ning har delats ut tidigare eller inte är tillräcklig sett till överträdelsens form får KSV förelägga 

kreditgivaren att upphöra att lämna krediter.125 Ett sådant föreläggande kan förenas med 

vite.126 Föreläggandet är KSV:s mest inskränkande sanktionsmöjlighet gentemot kreditgivare 

vid snabblån. KSV har en lagstadgad befogenhet att förelägga kreditgivare att lämna inform-

ation till KSV för att inte hindra KSV:s utövande av sin tillsyn.127  Även ett sådant föreläg-

gande får förenas med vite.128 Den 1 april 2014 fick KSV en ny sanktionsmöjlighet, nämligen 

119 49-54 §§ KKrL och 15 kap. 7 § LOBF och 3-7 §§ LAVF. 
120 49-54 §§ KKrL och 15 kap. 1,7 §§ LOBF och 2-7 §§ LAFV. 
121 49-54 §§ KKrL. 
122 49-51 §§ KKrL. 
123 49 § 2 st. KKrL. 
124 12,51 §§ KKrL. 
125 51 § KKrL. 
126 51 § KKrL. 
127 50 § KKrL. 
128 50 § KKrL. 

 
16 

                                                 



 

möjligheten att dela ut en sanktionsavgift gentemot kreditgivare vid snabblån vilket följer av 

avsnitt 5.1.129 

4.3 Finansinspektionens sanktionsmöjlighet 

Snabblåneföretagen faller som ovan nämnts in under FI:s begränsade tillsyn och innebär att 

FI granskar ägare och företagsledning samt att företagen inte bryter mot reglerna mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism enligt Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell 

verksamhet SFS (1996:1006) (LAFV).130 Enligt FI är sanktionsmöjligheterna vid begränsad 

tillsyn nästintill obefintliga, med undantag av sanktioner i fall där kreditgivare vid snabblån 

gör sig skyldig till pengatvätt eller andra allvarliga brott.131 Enligt LAFV har FI, förutom ovan 

nämnda sanktioner, i princip endast möjlighet att utdela sanktioner om ett registreringsplik-

tigt företag inte registrerar sig hos FI.132 Regeringen hävdar dock att FI har ytterligare en 

sanktionsmöjlighet gentemot kreditgivare vid snabblån. Denna sanktionsmöjlighet innebär 

att FI kan tilldela kreditgivare en varning och samtidigt förena varningen med en avgift.133 

En sanktionsmöjlighet som kan bli tillämplig då ett kreditinstitut inte fullgjort sina skyldig-

heter enligt författningar som reglerar institutets verksamhet.134 Det innebär att FI kan dela 

ut en varning samt förena varningen med en avgift om en kreditgivare vid snabblån strider 

mot bestämmelserna i KKrL. Precis som KSV har FI möjlighet att förelägga ett snabblåne-

företag att upphöra med verksamheten.135 

Sanktionsbehörigheten mellan KSV och FI är precis som vid tillsynsarbetet kompletterande 

då KSV inte får sanktionera inom områden som står under andra myndigheters tillsyn.136 

Tekniskt sett enligt gällande lagstiftning tar KSV:s sanktionsbehörighet vid där FI:s slutar. 

Sanktionsmöjligheterna mellan FI och KSV skiljer sig åt då KSV har flera klara sanktions-

möjligheter gentemot kreditgivare vid snabblån. KSV har sanktionsmöjligheter avseende kre-

129 51 § 1 st. KKrL. 

130 4 § LAFV. 
131 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 4. 
132 8-11 §§ LAFV. 
133 15 kap. 1,7 §§ LOBF och Prop. 2013/14:34 s. 9. 
134 15 kap. 1 § LOBF. 
135 Rapport FI, tillsyn och registrering, 2011. s. 6. 
136 49 § KKrL 
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ditgivarens förhållande och skyldigheter gentemot konsumenter och kredittagare av snabb-

lån. Det innebär att i kreditgivarens verksamhet och handlingar gentemot en konsument kan 

KSV sanktionera kreditgivaren.137 FI kan dock enligt regeringen, genom bestämmelsen i 15 

kapitel 7 § LOBF, sanktionera kreditgivare i frågor om kreditgivares förhållande med kredit-

tagare, var ett konsumentförhållande föreligger mellan snabblånekreditgivaren samt kredit-

tagaren.138  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 Jfr 49-52 §§ KKrL. 
138 15 kap. 1 § LOBF. 
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5 Konsumentkreditlag 2014:83 

5.1 Lagändring 
Proposition 2013/14:34 innehöll ett lagändringsförslag i KKrL. Förslaget godkändes och 

röstades igenom. Lagändringen lyder som följer:139 

”51 § 

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela näringsidkaren en varning. 

En varning ska förenas med en sanktionsavgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften 

tillfaller staten. 

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt all-

varlig, får Konsumentverket 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 

näringsidkaren vid upprepade tillfällen 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 omsättning närmast föregående 

räkenskapsår. När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den över-

trädelse är som föranlett varningen. 

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 betalas inom den 

tid som anges i första stycket, ska Konsumentverket lämna den obetalda avgiften för indriv-

ning.  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-

ringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Avgiften faller bort 

i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga 

kraft. 

139 Prop.2013/14:34 s. 3-5. 
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54§ 

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket, 51 och 52 §§  får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte överklagas. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.” 

De berörda paragrafernas tidigare lydelse i KKrL:140 

”51 §  

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att upp-

höra med att lämna krediter. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om det är 

tillräckligt, får Konsumentverket i stället meddela varning. 

52 §  

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket och 51 § får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte överklagas. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten” 

Den synbart största skillnaden mellan lagändringen och den tidigare lagstiftningen i KKrL är 

att KSV i och med lagändringen får ytterligare en sanktionsmöjlighet. Nämligen möjligheten 

att förena en varning med en sanktionsavgift, gentemot kreditgivare vid snabblån.141  

5.2 Proposition 2013/14:34 
Sedan den stora reformen av KKrL trädde i kraft år 2011 ansåg regeringen år 2013 att 

överskuldsättningsproblematiken inte lösts på ett tillfredsställande sätt.142 I takt med lagänd-

ringar bytte snabblåneföretagen skepnad, för att anpassa sig till ny lagstiftning och kunna 

bedriva sig av samma sorts verksamhet som tidigare. Proposition 2013/14:34 lämnades den 

tredje oktober år 2013 in till riksdagen av regeringen. Propositionen kom till som en åtgärd 

för att ytterligare reglera tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån då brister i KSV:s 

140 Konsumentkreditlag 2010:1846. 
141 51 § 1 st. KKrL. 

142 Prop. 2013/14:34 s. 1. 
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tillsyn uppdagats enligt regeringen.143 Propositionen syftade även till att motverka det väx-

ande överskuldsättningsproblemet.144 Då propositionen exklusivt innehöll föreslagna änd-

ringar och regleringar i KKrL syftade den endast till att ändra KSV:s tillsyn och sanktioner 

av kreditgivare vid snabblån, inte FI:s.145  

 

Propositionen röstades igenom och godkändes av riksdagen den femte februari år 2014 vilket 

innebar att lagändringen, Konsumentkreditlag 2014:83, trädde i kraft den första april år 

2014.146 I likhet med tidigare propositioner avseende ändrade regleringar i KKrL var syftet 

med propositionen att stärka konsumentskyddet på kreditmarknaden i förhållandet mellan 

konsument och kreditgivare vid snabblån.147 Propositionens huvudsakliga förslag och den 

största enskilda ändringen av KKrL:s bestämmelser var att en varning gentemot en kreditgi-

vare ska förenas med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa.148  Regeringens skäl 

för den nya sanktionsavgiften var att den allvarligaste sanktionen KSV hade var möjligheten 

att förelägga en kreditgivare att upphöra med att lämna krediter.149 En sådan sanktion är 

ingripande och bör endast tillämpas när det absolut är nödvändigt.150 Den andra sanktions-

möjligheten KSV hade innan lagändringen var att meddela kreditgivaren en varning. Kon-

trasten mellan de två sanktionsmöjligheterna var för stor, det saknades en sanktion som 

kunde användas i fall då omständigheterna är så pass allvarliga att en varning är för svag, men 

ett föreläggande att upphöra att lämna krediter är för starkt.151 Regeringen ansåg att eftersom 

FI redan hade en möjlighet att meddela kreditgivare vid snabblån en sanktionsavgift behövde 

KSV samma möjlighet förr att skapa en ökad regelneutralitet.152 

 

Vidare föreslog propositionen att beslut om sanktionsavgiften och dess storlek skulle fattas 

av KSV. Sanktionsavgiften föreslogs vara inom intervallet; minst fem tusen kronor och högst 

143 Prop. 2013/14:34 s. 1. 
144 Prop. 2013/14:34 s. 1. 
145 Se avsnitt 5.1. 
146 Prop. 2013/14:34. och Konsumentkreditlag 2014:83. 
147 Prop. 2013/14:34 s. 6. 
148 Prop. 2013/14:34 s. 8. 
149 Prop. 2013/14:34 s. 9. 
150 Prop. 2013/14:34 s. 9. 
151 Prop. 2013/14:34 s. 9. 
152 15 kap. 7 § LOBF och Prop. 2013/14:34 s. 9. 
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tio miljoner kronor.153 Ett belopp som föreslogs drivas in av KSV.154 Propositionens förslag 

innebar även ett lagstiftande om när KSV kan förelägga kreditgivare vid snabblån förbud att 

lämna krediter.155 Regeringens skäl för förslaget var att det tydligare bör framgå för kreditgi-

vare när en ingripande sanktion såsom ett föreläggande att upphöra lämna krediter kan 

komma i fråga.156 I och med en nyansering av lagtexten ansåg regeringen att det var ett bra 

tillfälle att i lagen ange när KSV får förelägga en kreditgivare att upphöra att lämna krediter.157 

Propositionens föreslagna ändringar medförde en lagändring av paragraf 51-52 i KKrL och 

gav upphov till två nya paragrafer, 53-54 KKrL.158 Den nya lagstiftningen skulle innebära en 

utökad tillsyn för KSV avseende kreditgivare vid snabblån då KSV skulle få ytterligare en 

sanktionsmöjlighet gentemot kreditgivare vid snabblån, utöver de sedan tidigare lagstadgade 

sanktionsmöjligheterna.  KSV skulle få möjlighet att själva få besluta om sanktionsavgiften 

enligt propositionens innehåll.  

 

Regeringen hämtade i propositionen utlåtanden från remissinstanser i fråga om KSV:s nya, 

föreslagna, sanktionsmöjlighet att förena en varning gentemot kreditgivare med en sankt-

ionsavgift.159 Utlåtanden hämtades även i fråga om KSV själva skulle få möjlighet att få be-

sluta om sanktionsavgiften samt om ett eventuellt beslut och en avgiftsstorlek skulle bestäm-

mas av KSV själva.160 Ett flertal remissinstanser invände i fråga om att KSV skulle få besluta 

om sanktionsavgift i samband med utdelad varning gentemot kreditgivare enligt proposit-

ionens 51 § KKrL.161 De invändande remissinstanserna ansåg att en möjlighet att besluta om 

sanktionsavgift i samband med en varning bör finnas för KSV, istället för att obligatoriskt 

förena varningen med en sanktionsavgift.162 En remissinstans var av åsikten att beslutsord-

ningen för sanktionen bör övervägas samt ses över. Ovan nämnda remissinstans ansåg att 

det fanns en risk att KSV får dubbla roller i och med den föreslagna beslutande makten för 

153 Se avsnitt 5.1. 
154 Prop. 2013/14:34 s. 8-14. 
155 Prop. 2013/14:34 s. 14. 
156 Prop. 2013/14:34 s. 14. 
157 Prop. 2013/14:34 s. 14-15. 
158 Prop. 2013/14:34 s.16. 
159 Prop. 2013/14:34 s. 8. 
160 Prop. 2013/14:34 s. 8. 
161 Prop. 2013/14:34 s. 8. 
162 Prop. 2013/14:34 s. 8. 
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KSV då KSV ser till konsumentens intresse. En behörighet att besluta om sanktionsavgift 

samt avgiftsstorlek medför en risk sett till KSV:s intresse och syfte ansåg remissinstansen.163 

I fråga om sanktionsbeloppets storlek och KSV:s bestämmanderätt av beloppet enligt pro-

positionens 52 § KKrL biföll de flesta instanser förslaget.164 Några remissinstanser invände 

dock, KSV påpekade i egenskap av remissinstans att det är av stor vikt att kreditgivare inte 

kan kringgå avgiften genom att hantera kreditprövning samt kreditgivning i olika bolag.165 

KFM framförde i egenskap av remissinstans synpunkter på den föreslagna beräkningen av 

omsättningsbeloppet där KFM framförde att förarbeten bör förtydliga hur en uppskattning 

av näringsidkarens omsättning ska ske.166 Frågan om lagstadgande avseende KSV:s rätt att 

förelägga kreditgivare vid snabblån förbud att lämna krediter lämnades utan invändning av 

remissinstanserna.167 

5.3 Förväntade konsekvenser av lag 2014:83 
Riksdagen beslutade den femte februari 2014 att bifalla propositionen och den föreslagna 

lagändringen.168 Lagändring 2014:38 KKrL trädde i kraft den första april 2014.  Lagändringen 

innebar att KKrL:s bestämmelser ändrades. Lagens nya lydelse blev som ovan nämnts i av-

snitt 5.1.169 Regeringen bedömer att Konsumentkreditlag 2014:83 kommer att förbättra och 

effektivisera tillsynen av kreditgivare vid snabblån.170 Vidare bedömer regeringen att den nya 

lagstiftningen kommer att leda till en bättre uppfyllelse av skyldigheten att göra tillräckliga 

kreditprövningar i förhållandet mellan kreditgivare vid snabblån och kredittagande konsu-

ment.171 Regeringen bedömer även att situationen avseende överskuldsättningsproblemati-

ken, vilken var ett av propositionens huvudsakliga syften att åtgärda, kan förbättras. Proble-

met med överskuldsättning hos konsumenter, tillika kredittagare vid snabblån, bör i och med 

163 1 § Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. och Prop. 2013/14:34 s. 8. 
164 Prop. 2013/14:34 s. 11. och 52 § KKrL, Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst femtusen kronor och högst tio 

miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. När 

avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som föranlett varningen. 
165 Prop. 2013/14:34 s. 11. 
166 Prop. 2013/14:34 s.11. 
167 Prop. 2013/14:34 s.14.  
168 Riksdagens protokoll 2013/14:65 Onsdagen den 5 februari och 2013/14:CU13 betänkande utskott. 
169 Konsumentkreditlag 2014:83. 
170 Prop. 2013/14:34 s. 15. 
171 Prop. 2013/14:34 s. 15. 
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lagändringen långsiktigt minskas enligt regeringens bedömning på grund av den förväntade 

effektivare tillsynen.172  

Förväntningar på att Konsumentkreditlag 2014:83 ska innebära en långsiktig lösning avse-

ende överskuldsättning samt tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån uttrycks av 

regeringen. Regeringen anser att den nya sanktionsmöjligheten för KSV kan leda till att pro-

blemet med överskuldsättning hos konsumenter minskar i längden.173 I fråga om den nya 

sanktionsavgiften bedöms det att den nya sanktionsmöjligheten kommer att bidra till en ef-

fektivare tillsyn av kreditgivare vid snabblåns skyldigheter vid kreditprövning. Den nya sankt-

ionsmöjligheten gentemot kreditgivare vid snabblån bör innebära att kreditprövningsmo-

mentet förbättras då kreditgivare inte vill betala en avgift för bristande kreditprövning.174 

I begränsad utsträckning förväntas den nya lagstiftningen i KKrL leda till merarbete för 

KSV.175 Även antalet mål i förvaltningsdomstolar samt verkställighetsärenden hos KFM kan 

öka i och med den nya lagstiftningen i KKrL. I takt med att kreditprövningarna enligt 12 § 

KKrL förväntas förbättras på grund av den nya sanktionsmöjligheten bör antalet ärenden 

om betalningsföreläggande minska hos KFM.176 En sådan ökning förväntas dock endast vara 

marginell.177 Merarbetet för KSV, KFM samt andra berörda myndigheter är inte av sådan 

stor omfattning att det inte ryms inom myndigheternas befintliga anslag.178 Sammanfattnings-

vis bedöms förslagen inte medföra ökade kostnader för näringslivet enligt regeringen.179 Kre-

ditprövningskostnader för kreditgivare vid snabblån kan öka, vilket inte anses vara en negativ 

effekt av den nya lagstiftningen enligt regeringen.180 Detta då kostnader för kreditprövning 

av konsument redan ska belasta kreditgivare vid snabblån sett till tidigare lagstiftning.181 

172 Prop. 2013/14:34 s. 15. 
173 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
174 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
175 Prop. 2013/14:34 s. 15-16. 
176 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
177 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
178 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
179 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
180 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
181 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
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Remissinstansernas förväntade konsekvenser av lag 2014:83 redogörs i proposition 

2013/14:34. De flesta remissinstanser yttrade sig inte nämnvärt över de förväntade konse-

kvenserna av lagändringen utan biföll regeringens yttranden.182  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 Prop. 2013/14:34 s. 16. 
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6 Analys och slutsats 

6.1 Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån 
Tillsynen av kreditgivare vid snabblån är delad. Myndigheterna KSV och FI delar rätten att 

utöva tillsyn och sanktionera kreditgivare vid snabblån. Det finns därmed ingen enskild ut-

nämnd tillsynsmyndighet som i sitt arbete endast fokuserar på tillsyn av kreditgivare vid 

snabblån. KSV:s tillsyn granskar att kreditgivare vid snabblåns uppfyller sina skyldigheter 

gentemot konsument. Det innebär att tillsynen för KSV endast omfattar vad som faller in 

under KKrL:s bestämmelser, exempelvis kreditprövning enligt 12 § KKrL.  

I och med att snabblåneverksamheten inte är tillståndspliktig utan endast registreringspliktig 

är den lagstadgade rätten att utöva tillsyn för FI begränsad. Det innebär att FI inte har rätt 

att löpande utöva tillsyn och granska kreditgivningsverksamheten. Den begränsade tillsynen 

innefattar en granskning av verksamhetsledningen i snabblåneföretag. FI granskar att verk-

samhetsledningen i snabblåneföretag inte begår allvarliga brott såsom penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. Kreditgivarens huvudsakliga syfte och ändamål, nämligen kredit-

givningsmomentet, står under tillsyn av KSV och undgår FI:s begränsade tillsyn. 

En delad tillsyn kan medföra problem och komplikationer i det löpande tillsynsarbetet, vilket 

FI har belyst.183 Situationer där oklarhet råder avseende vilken tillsynsmyndighet som ska 

utöva tillsyn kan uppstå. I dessa situationer vet KSV och FI inte vilken myndighet som ska 

utöva tillsyn över snabblånekreditgivaren. Ett exempel på en sådan situation är när ett snabb-

låneföretag sköter sig i stort men ledningen missköter sitt arbete vilket leder till en bristande 

kreditprövning. Frågan som uppstår är vilken myndighet, alternativt båda, som ska utöva 

tillsyn över snabblåneföretagets verksamhet.  

Det stora problemet är att riktlinjerna för FI:s arbete är oklara i och med den begränsade 

tillsynen, något som skapar oklarhet i det löpande tillsynsarbetet. I det hänseendet är gällande 

rätt inte tillräcklig, ytterligare reglering avseende riktlinjer för FI:s tillsynsarbete krävs sett till 

gällande rätt. Riktlinjerna för KSV:s tillsynsarbete är väldigt klara i och med 49 § KKrL vilken 

stadgar att KSV endast får utöva tillsyn över vad som faller in under KKrL. Paragrafen un-

derstryker att KSV inte får utöva tillsyn där FI:s tillsynsområde börjar gälla. Riktlinjerna för 

183 Se avsnitt 4.1. 
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KSV är klara, problemet ligger i regleringen avseende FI:s tillsynsarbete. Detta då FI:s be-

gränsade tillsyn inte genererar tydliga gränser och riktlinjer för FI:s arbete.  

Förvirring råder avseende ramen för FI:s tillsyn- och sanktionarbete.184 Oklarheten och för-

virringen leder till svårigheter i bedömningen om var FI:s tillsyns- och sanktionsområde bör-

jar och slutar. Det torde vara en viktig gränsdragning att tydliggöra för att kunna skapa klarhet 

i tillsynsarbetet. Ett klargörande innebär att rättsområdet blir säkrare för tillsynsmyndighet-

erna samt aktörerna på marknaden. Främst då en kännedom om gränserna av myndigheter-

nas tillsynsområde skapar en större förutsebarhet. Att tydliggöra detta skulle medföra att 

tillsynsmyndigheterna får en större förutsebarhet avseende riktlinjerna i arbetet och aktörerna 

på marknaden får en större förutsebarhet avseende vilken tillsynsmyndighet som ansvarar 

för de olika områdena.  

Tillsynsmyndigheternas sanktionsmöjligheter mot kreditgivare vid snabblån är inte identiska. 

KSV har i och med lagändringen till synes fler sanktionsmöjligheter än FI gentemot kredit-

givare vid snabblån. Detta då KSV har rätt att utdela en varning, sanktionsavgift samt före-

lägga kreditgivare att upphöra med verksamheten. Avseende FI:s sanktionsmöjligheter råder 

oklarhet då FI hävdar att de i och med den begränsade tillsynen endast kan sanktionera kre-

ditgivare om denne bedrivit penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen uttrycker 

att FI, precis som KSV, enligt gällande lagstiftning har möjlighet att dela ut en varning och 

sanktionsavgift gentemot kreditgivare av snabblån om snabblåneföretaget inte fullgjort sina 

skyldigheter enligt författningar som reglerar dess verksamhet. FI kan även förelägga ett kre-

ditinstitut att upphöra med sin verksamhet. Bestämmelsen, vilken regeringen åsyftar, som 

stadgar att FI får företa sanktioner mot kreditinstitut som brister i sin verksamhet, har funnits 

sedan år 2004. Har FI denna sanktionsmöjlighet torde det ligga i regeringens samt FI:s in-

tresse att se till att FI arbetar utifrån denna möjlighet och rättighet. Denna förvirring indikerar 

att rättsområdet är bristfälligt i dagsläget, riktlinjer och ramar avseende FI:s tillsynsarbete 

torde ytterligare regleras för att skapa mer klarhet.  

De senaste åren har KKrL snävats åt, detta bör även göras avseende lagstiftningen för FI:s 

tillsynsarbete. Snabblåneföretagen står trots allt under delad tillsyn vilket innebär att reglering 

inte endast kan ske på en sida då myndigheternas inbördes förhållande blir skevt. Det är dock 

184 Se avsnitt 4.3. 
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förståeligt att KKrL skärps till och regleras då KSV har en mer långtgående tillsyn av kredit-

givare vid snabblån. Så länge det råder en delad tillsyn på området bör dock båda myndig-

heters rätt löpande regleras och vara lika tydliga.  

Om FI har en lagstadgad rättighet att sanktionera kreditgivare som bryter mot författning 

innebär det att FI kan sanktionera kreditgivare om dessa brister i skyldigheter enligt KKrL 

samt övrig lag. Ett sådant scenario innebär att FI i princip har samma sanktionsmöjligheter 

som KSV, vilket är positivt då det ökar regelneutraliteten mellan tillsynsmyndigheterna. Den 

negativa sidan av ovan nämnda scenario är att en kolliderande situation mellan de två till-

synsmyndigheterna uppstår. Precis som vid den delade tillsynen kan kollision uppstå avse-

ende sanktionsrätt, särskilt om båda tillsynsmyndigheterna har nästan identiska sanktions-

möjligheter mot kreditgivare vid snabblån. Om kreditgivare bryter mot KKrL har både KSV 

och FI sanktionsmöjlighet om det antas att FI har den sanktionsmöjlighet regeringen ut-

tryckt. Vilken myndighet som ska ansvara över ovan nämnda fall är oklart. Klart är att KSV 

inte kan agera inom FI:s område i och med begränsningen i 49 § KKrL. Ingenting finns dock 

stadgat för att förhindra att FI utövar tillsyn inom KSV:s tillsynsområde. Syftet i 49§ KKrL 

torde vara att motverka en kollision av FI:s och KSV:s tillsynsområde. E contrario torde 

regleringen i 49 § KKrL innebära att vad som inte omfattas av KSV:s tillsyn omfattas av 

andra myndigheters (FI:s) tillsyn. Det skulle innebära att vad som inte omfattas av KSV:s 

tillsyn omfattas av FI:s tillsyn. Dock utövar FI endast en begränsad tillsyn avseende snabb-

lånföretag. Oklarhet råder som sagt avseende omfattningen av tillsynsområde för respektive 

myndighet.  

Om ett delat tillsyn- och sanktionsområde ska fungera krävs klarhet i regleringen mellan till-

synsmyndigheterna. I dagsläget är rättsläget osäkert, förändringar krävs för att uppnå ett mer 

effektivt fungerande juridiskt område. Gränsdragningar och riktlinjer bör klargöras och för-

bättras för att öka effektiviteten och rättssäkerheten avseende tillsyn och sanktioner av kre-

ditgivare vid snabblån. 

Utvecklingen på senare år indikerar att KSV får en stor makt avseende tillsyn och sanktion 

mot kreditgivare vid snabblån. Om utvecklingen fortsätter i samma spår torde den delade 

tillsynen på området försvinna vilket innebär att KSV står som enda tillsynsmyndighet. Det 

hade inneburit ett starkt konsumentskydd på snabblånemarknaden, men även ett skevt re-
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glerat rättsområde sett till KSV:s incitament. Detta då ett rättsläge med KSV som enda till-

synsmyndighet inte är idealt sett till att snabblåneföretagen hamnar i en utsatt sits på grund 

av att KSV strävar efter att skydda konsumenterna. 

6.2 Konsekvenser av Konsumentkreditlag 2014:83 
Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2014. Propositionen till lagändringen kom till i syfte 

att motverka problemet med överskuldsättning avseende snabblånekrediter. Avsikten var 

även att förbättra KSV:s bristande tillsyn samt att reglera sanktioner mot kreditgivare vid 

snabblån. Frågan är vad lagändringen får för konsekvenser på tillsyn och sanktioner mot 

kreditgivare vid snabblån. En relevant diskussion är vilka konsekvenser lagändringen medför 

på snabblånemarknaden samt vilken effekt den får på överskuldsättningsproblematiken.  

Lagändringen berörde regler avseende KSV:s tillsyn och sanktioner, FI:s tillsyn och sankt-

ioner omfattades inte. Det är dock direkt nödvändigt att ta hänsyn till FI:s tillsyn och sankt-

ionsrätt i diskussionen om lagändringens förväntade konsekvenser då det råder en delad till-

syn och sanktionsrätt mellan FI och KSV på snabblånemarknaden. Ändringar avseende 

KSV:s rättigheter inom området påverkar förhållandet och den tilltänkta regelneutraliteten 

mellan de två tillsynsmyndigheterna.  

Lagändringen innebar framförallt en stor förändring jämfört med tidigare regler. KSV får 

ännu en sanktionsmöjlighet mot kreditgivare vid snabblån, nämligen möjlighet att dela ut en 

sanktionsavgift till en kreditgivare vid snabblån då denne brutit mot bestämmelser i KKrL. 

Den nya möjligheten täcker tidigare luckor som funnits i lagstiftningen avseende KSV:s 

sanktionsmöjligheter. Tidigare kunde KSV endast dela ut en varning eller förelägga kreditgi-

vare att upphöra med verksamheten. Det är två vitt skilda sanktionsmöjligheter, varningen 

är av mild art och föreläggandet är en ingripande och allvarlig sanktion. Det torde vara svårt 

att utöva en effektiv tillsyn och sanktioner med två vitt skilda sanktionsmöjligheter då avväg-

ningen av när respektive sanktion ska delas ut är svår.  

I och med sanktionsmöjligheten får KSV en nödvändig sanktionsmöjlighet, en sanktion som 

är mer ingripande än varningen men mindre ingripande än förbudsföreläggandet. Tillsyn och 

sanktioner kommer att förbättras i och med den nya möjligheten att dela ut en sanktionsav-

gift till kreditgivare vid snabblån. Sanktionsavgiften är ett effektivt medel för KSV då det inte 

är en alltför ingripande sanktion gentemot kreditgivare, men den är kännbar nog för kredit-

givaren för att denne ska ha ett starkt incitament i att följa regleringarna för att undvika 

sanktionsavgiften. Snabblåneföretagen strävar efter, precis som alla näringsidkare, att göra 
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en ekonomisk vinst. En potentiell ekonomisk förlust på grund av brott mot KKrL:s bestäm-

melser torde leda till att snabblåneföretag ser efter sin verksamhet mer noggrant för att und-

vika en sanktionsavgift.  

Ovan nämnda faktorer bedöms leda till att KSV:s tillsynsarbete blir effektivare. Med skarpare 

sanktionsmedel kan KSV nu mer effektivt åtgärda fel som upptäckts i granskningen. KSV:s 

nya rättigheter torde leda till att snabblånemarknaden blir säkrare för konsumenten då red-

skapen för att upprätthålla ett starkt konsumentskydd har förbättrats. Vidare innebär lagänd-

ringen att KSV:s utövande av tillsyn och sanktioner förbättras vilket troligtvis leder till att 

problemet med överskuldsättning hos konsumenterna motverkas i viss utsträckning.  

Dock finns en negativ aspekt med den nya sanktionsmöjligheten för KSV. Sanktionsmöjlig-

heten riskerar att missbrukas av KSV då KSV själva beslutar om när sanktionsavgiften ska 

delas ut, något remissinstanserna i propositionen yttrade sig om. Det är viktigt med en balans 

vid sanktioner för att förhindra att KSV, vilka ser efter konsumentens intressen, går för hårt 

åt kreditgivare vid snabblån. Sanktionsavgiften är utformad på så sätt att den är kännbar men 

inte lika ingripande som ett förbudsföreläggande, vilket gör att KSV kan använda den i nästan 

alla fall då kreditgivare brister mot KKrL. På så sätt kan KSV frekvent använda sig av sankt-

ionen i strävan efter att skapa det bästa möjliga rättsläget för konsumenten. Det torde vara 

syftet med lagstiftningen, men det kan ge konsumenten ett för starkt skydd, även snabblåne-

företagen måste i egenskap av borgenär skyddas. Ett borgenärsskydd är viktigt för att kunna 

upprätthålla en balanserad marknad då snabblåneföretag måste få utrymme att bedriva sin 

verksamhet utan att få kraftigt kännbara sanktioner vid minsta okonventionella förfarande. 

En balans krävs vid sanktioner mot kreditgivare vid snabblån, uppenbart bristande kredit-

prövningar ska innebära kännbara sanktioner. Dock ska inte KSV vid lindriga regelöverträ-

delser från kreditgivares sida, var bedömningen kan ifrågasättas då KSV är den beslutande 

makten, dela ut oproportionerliga sanktioner. 

Avseende sanktionsavgiftens utformning enligt den nya lydelsen i 52 § KKrL får beloppet 

bestämmas mellan 5000 kr till 10 miljoner kronor. Beloppet baseras på företagets omsättning 

det föregående året. Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditverksamhetens omsätt-

ning föregående räkenskapsår.  Då kreditgivare vid snabblån ofta byter skepnad för att an-

passa sig till ny lagstiftning i strävan efter att bedriva verksamheten utan hinder av ny lag-

stiftning torde det gå att förvänta sig samma scenario i detta fall.  KSV påpekade som remiss-

instans i propositionen att problem kan uppstå avseende sanktionsavgiftens utformning. 
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Detta då kreditgivare kan hantera kreditprövning och kreditgivning i olika bolag för att 

kringgå sanktionsavgiften. Ytterligare problem kan uppstå då beloppet för sanktionsavgiften 

maximalt får uppgå till tio procent av föregående års omsättning. Detta innebär att kreditbo-

lag kan bedriva verksamhet i två separata bolag. Om det ena bolaget vilar ett år och det andra 

bolaget sköter verksamheten betyder det att ett av bolagen vartannat år inte omsätter någon-

ting, alternativt en låg summa pengar. På så vis kan omsättningsberäkningen bli utan verkan 

eftersom omsättningen är så pass låg hos bolaget. Risken för att få en kännbar sanktionsavgift 

tilldelad blir väldigt låg då maxbeloppet för sanktionsavgiften inte kan bli hög. En sådan lucka 

i lagstiftningen bör täppas igen då det inte är förenligt med lagändringens syfte. Tillsynen och 

säkerheten på marknaden blir lidande av detta. Lagstiftningen bör utformas som så att om 

omsättningen föregående år är låg (ett visst belopp) ska det aktuella årets omsättning kunna 

uppskattas. Dock är ovan nämnda situation på kringgående av lagstiftningen endast ett hy-

potetiskt exempel, tiden får utvisa om lagstiftningen är bristfällig.   

KFM framförde som remissinstans att förarbeten bör förtydliga hur en uppskattning av nä-

ringsidkarens omsättning ska ske. En tydligare bestämmelse av hur uppskattningen ska ske 

är nödvändig då denna fråga kommer att innebära problem i framtiden vilket, om det inte 

justeras av praxis, kan leda till ytterligare lagändringar för att förhindra ett kringgående av 

reglerna. 

KSV:s förbudsföreläggande för kreditgivare är i och med lagändringen lagstadgad. Det är en 

positiv förändring då det skapar klarhet avseende en ingripande åtgärd gentemot kreditgivare 

vid snabblån. I fråga om KSV ska få besluta om sanktioner mot kreditgivare går det att dis-

kutera åsikten som framfördes i propositionen av en remissinstans, huruvida KSV får dubbla 

roller i och med beslutsordningen för den nya sanktionsavgiften. En roll för KSV blir att 

skydda konsumentens intresse genom utövandet av tillsyn, den andra blir att besluta om och 

utdela sanktioner mot kreditgivare vid snabblån. Det finns definitivt substans i det påståendet 

då KSV inte är en neutral myndighet, utan arbetar för konsumentens intresse. KSV blir par-

tiska i detta fall, vilket inte nödvändigtvis är en negativ aspekt då det i princip är omöjligt att 

uppnå fullständig objektivitet. Problemet ligger dock, som tidigare nämnts, i att KSV kan få 

svårt i avvägningen vid beslutande om sanktionsavgift mot kreditgivare vid snabblån. 

Granskningen över att KSV sköter beslutsprocessen korrekt bör vara skarp för att förhindra 

att den nya sanktionsmöjligheten missbrukas. Inga realistiskt genomförbara lösningar är 

bättre än den lagstadgade beslutsordningen om processen ska vara förenlig med 49§ 1 st. 

KKrL, det vill säga att tillsynsarbetet ska fungera kostnadseffektivt. Att få sanktionsavgiften 
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bestämd och utdömd av domstol, vilket diskuterades i propositionen är inte ett bra alternativ. 

Det är befogat ur ett rättssäkert perspektiv, men är varken kostnadseffektivt eller smidigt. 

Det skulle innebära merarbete för domstolarna samt en längre processtid. Vidare kräver en 

sådan lösning att domstolar sätter sig in i arbetet istället för att KSV i sin löpande verksamhet 

ska besluta om sanktionsavgifter i utövandet av sin tillsyn. 

I fråga om lagändringen innebär ökade kostnader för berörda myndigheter går att diskuteras 

om lagändringen är förenlig med KKrL:s syfte att det inte ska medföra kostnader. Det ska 

dock klargöras att dessa kostnader i sin helhet går att ställas mot de kostnader av merarbete 

för dessa instanser som hade uppstått om ändringen inte gjorts. Kostnader i fråga om pro-

blem med överskuldsättning som belastar diverse domstolar samt myndigheter som KFM. 

Ändringen är väl förenlig med lagstiftningens syfte i detta hänseende. 

Rättsläget mellan de två tillsynsmyndigheterna ändras i takt med lagändringen. Den nya 

sanktionsregeln innebär tekniskt sett en ökad regelneutralitet i och med att myndigheterna 

till synes har lika stora sanktionsmöjligheter. Praktiskt sett innebär ändringen inte en ökad 

regelneutralitet då FI uppenbart inte tillämpar sig av bestämmelserna avseende sin rätt att 

dela ut sanktionsavgift. Lagändringen är ett positivt steg i strävan att minska överskuldsätt-

ningen samt att skapa en bättre tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån.  

Nackdelar finns dock med lagändringen, vilket ovan nämnts. Rättsläget blir skevt fördelat 

mellan KSV och FI. FI:s tillsyn och sanktionsmöjlighet bör utökas för att uppnå bästa rätts-

säkerhet och balans på marknaden. Frågan är om det är förenligt med rättsområdets syfte att 

en myndighet som KSV får så stor makt på området. Risken finns att KSV fått för stor makt 

i och med lagändringen vilket har en negativ effekt på snabblånemarknaden. En motvikt 

behövs för att regleringen och tillsynen inte ska bli för hårt vinklat åt ett håll, nämligen KSV:s. 

Konventionella förfaranden ska inte jagas, vilket är risken med KSV:s utökade makt. I dags-

läget är det viktigt att det inte blir en häxjakt på kreditgivare från KSV:s sida i och med den 

nya sanktionsmöjligheten. Det är av stor vikt att bevara konsumentskyddet och noggrant 

övervaka kreditgivare, men kreditgivare vid snabblån måste skyddas och behandlas rättvist. 

I och med att det nu finns ett mellanting mellan en varning och det ingripande förbudsföre-

läggandet finns risk att KSV kan gå hårdare åt mot kreditgivare på grund av sitt incitament 

då man ser efter konsumentens intresse. Detta är dock inte något KSV kan belastas för, 

lagstiftningen ger KSV den möjligheten. På så sätt är lagstiftningen bristfällig, det saknas en 

motvikt. För att uppnå regelneutralitet, vilket är en önskan regeringen uttryckt, krävs att FI 
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har samma möjlighet som KSV. Om FI dock får full tillsyn över kreditgivare vid snabblån 

kan tillsynen och sanktionsbehörigheten bli jämnt fördelad och mer balanserad på kreditgiv-

ningsmarknaden. 

Då svårigheter uppstår i strävan efter att skapa en väl fungerande delad tillsyn kan det disku-

teras huruvida det bör råda delad tillsyn inom detta område. Två myndigheter som utövar 

tillsyn och har sanktionsrätt mot kreditgivare vid snabblån existerar vilket innebär att en stor 

kostnad uppstår. Tillsynsarbetet blir, trots den tänkta regelneutraliteten, inte bättre av att ha 

ett delat tillsynsområde då många luckor och oklarheter finns i lagstiftningen.  

6.3 Föreslagen lösning 
Dagens situation med delad tillsyn mellan FI och KSV kan medföra problem i form av oklar-

heter avseende vilken tillsynsmyndighet som ska utöva tillsyn i enskilda fall.  Sådana problem 

skapar en osäkerhet bland tillsynsmyndigheterna och parterna på snabblånemarknaden. Det 

är svårt att med diverse regleringar uppnå regelneutralitet mellan två myndigheter avseende 

tillsyns- och sanktionsrätten. Gällande rätt är inte tillräcklig i dagsläget och behöver regleras 

ytterligare för att skapa en bättre tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån. Den 

bästa lösningen för att få bukt med oklarheter och uppnå regelneutralitet inom området är 

att införa en enskild, neutral tillsynsmyndighet. En enskild tillsynsmyndighet med uppgift att 

utöva tillsyn och sanktionera kreditgivare vid snabblån. Med en enskild tillsynsmyndighet 

med fokus att endast utöva tillsyn och sanktioner torde tillsynen av kreditgivare vid snabblån 

bli effektivare. Den enskilda tillsynsmyndigheten skulle kunna utveckla en stor kompetens 

inom området. En åtgärd som denna skulle leda till en förbättring avseende problemet med 

överskuldsättning då en effektivare tillsyn av kreditgivare vid snabblån är en möjlig åtgärd i 

strävan efter att få bukt med överskuldsättningsproblemet enligt regeringen.185  

Frågan är dock huruvida kostnader och andra resurskrav för att införa en sådan myndighet 

och omstrukturering på rättsområdet är för omfattande för att det ska kunna vara realistiskt 

genomförbart i dagsläget. Nuvarande lagstiftning stadgar att både KSV:s och FI:s tillsynsar-

bete ska vara kostnadseffektivt och bedrivas utan onödiga kostnader. Något som innebär att 

ett instiftande av en enskild tillsynsmyndighet inte skulle vara i direkt enlighet med gällande 

rätt och dess syfte, dock kan instiftandet vara i indirekt enlighet med gällande rätt. Med det 

menas att en effektivare tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån, i kombination 

185 Se avsnitt 5.2.   
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med smidigare lagändringsförfarande då endast en tillsynsmyndighets rättigheter regleras, bi-

drar till minskade kostnader på andra plan.  

Lagändringen avseende KSV:s tillsyns- och sanktionsrätt innebär att ändringar behöver ge-

nomföras avseende FI:s rätt i strävan efter att uppnå regelneutralitet. Återkommande regle-

ringar medför kostnader. I och med ett införande av en enskild tillsynsmyndighet försvinner 

dessa lagändringsförfaranden. Lagstiftningen kommer att behöva ändras även med en central 

tillsynsmyndighet, ändringarna kommer dock inte vara omfattande som i dagsläget då tillsy-

nen inte är delad, utan sköts av den enskilda tillsynsmyndigheten.  

Snabblånemarknaden är en marknad under konstant förändring och kreditgivare byter skep-

nad regelbundet för att anpassa sig till lagstiftningen i strävan efter att kunna bedriva sin 

verksamhet utan att fastna i lagstiftningens begränsningar. Det ger fog för bedömningen att 

rättsområdet kommer att ändras flera gånger framöver. Att införa en enskild tillsynsmyndig-

het hade eliminerat förvirring avseende vilken myndighet som ska utöva tillsyn i vissa situat-

ioner. En enskild tillsynsmyndighet med uppgift och syfte att granska verksamheten och kre-

ditgivningen av kreditgivare vid snabblån hade lett till en förbättring avseende överskuldsätt-

ningsproblematiken då hela verksamheten, var bland annat kreditprövningsmomentet om-

fattas, hade stått under en myndighets tillsyn granskning. Om en myndighet utövar tillsyn 

över hela snabblåneföretagets verksamhet blir det lättare att bedöma var brister föreligger. 

Den enskilda myndigheten hade utvecklat en specialkompetens av bättre slag avseende 

granskning av kreditgivare jämfört med KSV:s och FI:s kompetens idag.  

Överskuldsättningsproblematiken är ett stort problem enligt regeringen. Att inför en enskild 

tillsynsmyndighet torde vara en åtgärd för att få bukt med överskuldsättningsproblematiken. 

Kostnader för att införa en sådan myndighet sparas på sikt in på annat håll såsom smidigare 

lagändringsförfaranden och överlag ett bättre konsumentskydd. Fallen hos KFM avseende 

förfallna betalningar av snabblån torde bli färre i och med ett bättre konsumentskydd. De 

positiva faktorerna överväger de negativa faktorerna, framförallt kostnadsfrågan, i fråga om 

en enskild tillsynsmyndighet bör införas. 

Om en enskild tillsynsmyndighet inte kan instiftas torde den bästa alternativa förändringen 

på området vara att ytterligare reglera tillsyn och sanktioner för FI. FI:s rätt och behörighet 

inom området är i dagsläget väldigt oklar. En reglering som klargör tydligt vad FI har för roll 

på snabblånemarknaden är nödvändig. En sådan reglering kan vara att besluta att verksam-

heten för kreditgivare vid snabblån blir tillståndspliktig vilket leder till att snabblåneföretagen 
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faller in under FI:s fulla tillsyn. Ett beslut att göra kreditgivare vid snabblåns verksamhet 

tillståndspliktig hade ändrat rättsläget helt på området i och med att rollfördelningen mellan 

FI och KSV på området hade blivit tydligare och mer strukturerad än i dagsläget. Dessutom 

hade regleringen inneburit ett steg närmare regelneutralitet mellan FI och KSV. 

FI:s arbetsbörda och omfattningen av deras arbetsuppgifter är stora i dagsläget. Tillsynen av 

tillståndspliktiga verksamheter är omfattande vilket innebär att verksamheter som står under 

begränsad tillsyn faller i skymundan. Prioriteringen av tillsynsarbetet torde innebära att den 

begränsade tillsynen av FI avseende kreditgivare vid snabblån befinner sig i en gråzon. Att 

göra kreditgivningsverksamhet vid snabblån tillståndspliktigt skulle signifikant öka FI:s ar-

betsbörda. Ett införande av en central tillsynsmyndighet bör jämföras med en eventuell re-

glering att kreditgivare vid snabblåns verksamhet blir tillståndspliktig då det är en proposition 

som behandlas just nu och torde vara den ändring inom området som ligger närmast till 

hands.  

Det bästa i dagens rättsläge är att tillsätta en enskild tillsynsmyndighet för att utöva tillsyn 

och sanktioner gentemot kreditgivare vid snabblån då kostnader kommer att uppstå oavsett 

vilket alternativ som väljs för att förbättra rättsområdet. Bortsett från kostnader, vilket till 

synes är det största hindret mot att införa en central tillsynsmyndighet, hade ett sådant infö-

rande inneburit den bästa förändringen och skyddet för både konsumenten och borgenären, 

kreditgivaren. Alternativet till att instifta en enskild tillsynsmyndighet är att göra verksam-

heten för kreditgivare vid snabblån tillståndspliktig vilket klargör gränsdragningen och tyd-

liggöra ansvarsområdena för de båda tillsynsmyndigheterna.  

Ytterligare ett alternativ för att förbättra tillsyn och sanktioner bortsett från tidigare nämnda 

lösningar är att införa en central lagstiftning som reglerar tillsyn och sanktioner av kreditgi-

vare vid snabblån för både KSV och FI. I dagsläget är reglerna för KSV och FI utspridda 

vilket medför oklarhet för både tillsynsmyndigheter och aktörer på marknaden. En central 

lagstiftning vilken reglerar tillsynsmyndigheternas ansvarsområden och rättigheter hade gett 

en klar översikt för alla parter inom rättsområdet. På så vis kan större regelneutralitet uppnås 

då en klar översikt över reglerna för tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån upp-

står. En central lag hade medfört en bättre förutsebarhet på området och minskat osäker-

heten för KSV, FI samt aktörer på snabblånemarknaden. En sådan lösning hade klargjort 

rättsläget och rättssäkerheten på området men inte haft en lika stark påverkan och inflytande 
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på effektiviteten avseende tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån. Den ovan fö-

reslagna lösningen hade inte motverkat problemet med överskuldsättning i samma utsträck-

ning som tidigare nämnda lösningar.  

6.4 Slutsats 
I dagsläget råder en delad tillsyn och sanktionsrätt mellan FI och KSV avseende kreditgivare 

vid snabblån. KSV utövar tillsyn över den del av verksamheten som faller in under KKrL. 

Och FI utövar en så kallad begränsad tillsyn. KSV har objektivt sett en mer långtgående 

tillsyn och sanktionsrätt än FI. Den delade tillsynen och sanktionsrätten kan medföra pro-

blem och komplikationer i det löpande tillsynsarbetet. Ett stort problem är att riktlinjerna för 

FI:s arbete är oklara i och med den begränsade tillsynen av kreditgivare vid snabblån. Gäl-

lande rätt är inte tillräcklig i det avseendet. Riktlinjer och ram för KSV:s tillsynsarbete är 

väldigt klar och innebär att KSV inte får utöva tillsyn var FI:s tillsyn börjar gälla. Gällande 

rätt avseende FI:s begränsade tillsyn är inte tillräcklig då den inte sätter tydliga gränser och 

riktlinjer för FI:s arbete. Oklarheten leder till svårigheter i bedömningen avseende omfatt-

ningen av FI:s tillsyns- och sanktionsområde. Det torde vara en viktig gräns att klargöra då 

KSV:s och FI:s inbördes förhållande avseende tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid 

snabblån är direkt beroende av omfattningen av FI:s tillsynsområde. Ett klargörande av grän-

sen skapar säkerhet för tillsynsmyndigheterna samt aktörerna på marknaden då förutsebarhet 

för framförallt tillsynsmyndigheterna blir större. En klarhet som torde leda till en effektivare 

tillsyn.  

Lagändringen, Konsumentkreditlag 2014:83, är ett steg i rätt riktning i strävan efter en effek-

tivare tillsyn av kreditgivare vid snabblån och på så sätt få bukt med överskuldsättningspro-

blemet. KSV:s tillsyn av kreditgivare vid snabblån blir i och med lagändringen striktare vilket 

leda till en positiv förändring. Granskningen av förhållandet mellan kreditgivare och kredit-

tagande konsument blir mer skärpt vilket leder till en minskad överskuldsättning. Lagänd-

ringen är dock inte tillräcklig för att skapa regelneutralitet och en fungerande tillsyn och 

sanktion av kreditgivare vid snabblån då gällande rätt inom området inte är tillräcklig. Risk 

finns att KSV, med intresse att skydda konsumenten, i och med lagändringen får en för stor 

roll i tillsynen av kreditgivare vid snabblån.  

För att uppnå bättre tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån bör en enskild till-

synsmyndighet med fulla sanktionsrättigheter instiftas. En enskild tillsynsmyndighet vilken 

har fokus att endast utöva tillsyn och sanktioner mot kreditgivare vid snabblån torde leda till 
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att tillsynen av kreditgivare vid snabblån blir effektivare. Komplikationer med den delade 

tillsynen elimineras samtidigt som en ökad rättssäkerhet och kompetens avseende tillsyn och 

sanktioner bidrar till en säkrare konsumentkreditmarknad. Ett mindre omfattande förslag på 

att förbättra rättsområdet är att göra kreditgivare vid snabblåns verksamhet tillståndspliktig 

för att verksamheten ska omfattas av FI:s fulla tillsyn. Dock torde ett instiftande av en enskild 

tillsynsmyndighet leda till en bättre tillsyn av kreditgivare vid snabblån jämfört med dagens 

rättsläge och de presenterade alternativa lösningarna. 
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