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2019 = nästan 6 800 ärenden 
och hittills i år strax under 5 900

Susanne

Angela

Eva S
Eva L

Kicki

Fredrik P
Fredrik N

Cecilia

Jakob

Angela



Statistik – ärenden 2010 till 2020

Våra siffror bygger på riktiga frågor från riktiga människor



Ärenden 2010 - 2019



Klagomål 2010 - 2019

Betala 2015 - 2019

Penningtvätt 300 %

Invändningsrätt 29§ 500 %

Bedrägerier 600 %

Säkerhetslösning 300 %

Fullmakt/behörighet 400 %



Produkt/tjänst 2015 - 2020 



Topplista frågor 2015, 2019 och 2020



Jämför olika lån 2010 - 2019



Klagomål låna 2010-2019

Kreditprövning

blancolån 41%

konto-/butikskredit  229%

SMS-lån/snabblån ökar kraftigt 2020

Amortering/betalningar/krav

blancolån 169% 

konto-/butikskredit 233%



Slutsatser och förslag

Förslag för ett bättre konsumentskydd:

Bättre kreditprövning

+ Rätt kredit till rätt person

- Stoppar inte oseriösa kreditgivare

Gemensamt kreditregister

+ Bättre bild av skuldsituationen

- Stoppar inte oseriösa kreditgivare

Jämka återbetalning vid dålig kreditprövning

+ Starkt incitament för kreditgivarna

+ Bättre fördelning av ansvaret

Mer omfattande tillsyn från myndigheterna

+ Får bort oseriösa kreditgivare

+ Får bort skadlig marknadsföring

Sammanfattningsvis:

Betala och låna flyter ihop 
Köpa - låna – lån - kredit

- Köper med kreditkort, köper mot faktura, köper på 
avbetalning (kontobetalning)

- Lånar pengar till bostad, lånar pengar till bilköp, 
lånar pengar för att lösa krediter

Risker:

Mindre marginaler – privatekonomin klarar inte 
arbetslöshet eller sjukdom

Nya kundgrupper som inte är digitala men som tvingas 
bli digitala
- ökad risk för bedrägerier
- ökad risk för skuldsättning

Bedrägerier, bitcoins och trading med lånade pengar  
- stora lån som ska betalas 
- riskerar att förlora sina bankonton



En ny webbplats väldigt snart
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