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Vad har hänt sedan BUS-dagarna 

2015? 
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Arbetsområde: Krediter & betaltjänster 

2016-04-26 

Anna Hult Erik Fröcklin Martin Ekelöf Sara Wahlberg 

Kontakt: förnamn.efternamn@konsumentverket.se 



Sid. 4 Sid. 4 

Fakturafrågor – Proaktivt arbete 

• Klarna 

- Problem 

 Marknadsföring av delbetalningsbelopp på faktura 

 Väsentlig information om krediten saknas 

 

 

- Efter dialog med Klarna 

 Det avtalade faktura beloppet ska ha en framträdande plats 

 Korrekt information enligt Konsumentkreditlagen ska finnas på 

fakturan, samt information/länk till avtalsvillkor & SEKKI-blankett. 
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• Svea Ekonomi 

- Problem 

 Lyfter fram ett annat snarlikt belopp att delbetala än det avtalade 

 Lätt för K att betala fel belopp 

 Misstagsbetalning ledde till betydligt dyrare avbetalningar 

 

- Efter dialog med Svea Ekonomi 

 Endast det avtalade beloppet ska finnas på fakturan 

 Svea Ekonomi kontaktade drabbade konsumenter och erbjöd 

avbetalning enligt kampanjvillkor igen.  
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Kreditprövning- 

Hur gick det i förvaltningsrätten?  

    Beslut från Konsumentverket 

• LaRedoute    Föreläggande att upphöra med verksamheten 

 

• Grandvik AB   Föreläggande att upphöra med verksamheten 

 

• Förskottslön Sverige AB  Varning med sanktionsavgift – 8 miljoner kr 

 

• H&M Sverige AB   Varning med sanktionsavgift – 200 000 kr 
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Kreditprövning vid köp av mobil & mobilabonnemang 

– vad gäller? 

12 § Konsumentkreditlagen 

Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra 

vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga 

uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om 

konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. 

 

 
4 § 1 st. konsumentkreditlagen 

För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbunden med mer än en 

obetydligavgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader gäller inte bestämmelserna 

om bl.a. kreditprövning i 12 och 13§§. 

 

* Faktura krediter, abonnemangsavtal 
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Kreditprövning ≠ kreditupplysning 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Utredningen om vissa 

konsumentkrediter 

• Särskild utredare: 

     riksdagsledamoten Johan Löfstrand 

• Sekreterare:  

     hovrättsassessorn Hedvig Burman 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Experter och sakkunniga 

Justitie- och Finansdepartementet 

Konsumentverket 

Finansinspektionen 

Sveriges Konsumenter 

Svenska Konsumentkreditföretagen (SKEF) 

Svea Hovrätt 

Svenska Bankföreningen 

 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Utredningens arbete 

Regelbundna möten med experter och 

sakkunniga 

Kontakter med andra myndigheter/aktörer 

- Kronofogdemyndigheten för statistik 

- Andra länders myndigheter (främst nordiska) 

- Yrkesföreningen för budget- och 

skuldrådgivare 

- ….. 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Utredningens övergripande syfte 

Skapa en mer ansvarsfull marknad för 

konsumentkrediter genom att 

• stärka konsumentskyddet och  

• minska risken för att konsumentkrediter 

leder till överskuldsättning 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Överväga åtgärder som kan… 

• minska risken för att en konsument erbjuds 

och beviljas ett lån som han eller hon inte 

klarar av att betala tillbaka,  

• minska risken för att en konsument hamnar i 

en skuldspiral på grund av beviljade lån, och  

• öka konsumentens medvetenhet om 

följderna av och riskerna med vissa slags 

lån.  

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Vissa konsumentkrediter? 

Åtgärder riktade i första hand mot s.k. 

snabblån 

 

Andra konsumentkrediter om lämpligt 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Bakgrund  
Problematiserad låneform sedan 2006 

- antalet ansökningar hos Kronofogdemyndigheten 

- Konsumentverkets tillsyn av kreditprövningen 

- berättelser i media 

 

Vad är ett snabblån? Ingen vedertagen definition finns, 
men kan diskuteras utifrån exempelvis: 

- belopp: 500 – 20 000 kr 

- lättillgängliga via internet (eller sms) 

- löptid: 14 dagar – 6 mån 

- ränta: 50 – 450 procent 

- effektiv ränta: 200 – 7 500 procent 

 

 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Tidigare lagstiftningsåtgärder 

Konsumentkreditlagen:  
- 2011: inga undantag för små eller korta krediter för krav på t.ex. 

kreditprövning, förhandsinformation 

- 2014: sanktionsavgift vid bristande kreditprövning 
 

Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter 
2014: 
- tillståndskrav på företag som ger eller förmedlar krediter till 
konsumenter 

- ägar- och ledningsprövning 

- sundhet i rörelsen 

- tillsyn av Finansinspektionen – sanktionsmöjligheter som på 
övriga finansmarknaden 

 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Konsumentkreditinstituten 

- Över 100 ansökningar om tillstånd hos FI 

     (kreditförmedling och kreditgivning) 

- Ca 50 beviljade tillstånd 

- Knappt  50 kreditgivare (sammanlagt av 
ansökningar och beviljade) 

- Verksamhet för närvarande utan tillstånd 
med stöd av övergångsbestämmelser till 
lagen 

- Snabblåneföretag? 

 



Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) 

Åtgärder som ska övervägas av vår 

utredning 

- civilrättslig sanktionsregel vid bristande kredit-
prövning, 

 

- räntetak, 

 

- kostnadstak, 

 

- begränsa möjligheten att förlänga lån, 

 

- skriftlighetskrav för kreditavtal 

 

- skärpta marknadsförings- och informationskrav 
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Pågående ärenden 

•Privatleasing av bil 
- 15 % av privatmarknaden utgjordes av 

privatleasing 2015 

- Ingen specifik konsumentlagstiftning 

- Villkoren mellan näringsidkarna kan 

skilja sig väldigt mycket åt 
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Pågående ärenden 

•Kreditförmedlare 
- Strax över 20 kreditförmedlare i 

granskningen men en kraftigt ökande 

marknad 

- Vilseledande marknadsföring 

 

2016-04-26 



Sid. 21 Sid. 21 

Pågående ärenden 

•Avgiftsgranskning lån 
- Uppläggningsavgifter får inte överstiga 

kreditgivarens kostnader för uppläggningen 

- 18 kreditgivare har granskats 

- Förhoppningsvis klart och avslutat innan 

sommaren 

 

2016-04-26 



Sid. 22 Sid. 22 

Försäkringar – Nu blir det roligt!  

• Tematiska granskningar 

- Hemförsäkringar 

- Betalskyddsförsäkringar 

- Titta på ett inspelat webinarium och ladda ned PM:en! 

- ID-skydd - pågående 

 

• Två aktuella frågor:  

- Kontraheringsplikt – hur klarar bolagen av den? 

- Reservationsanslutning – kan man bli bunden av en 

försäkring som man inte har tackat ja till?  

 

Vill du veta mer? Läs våra PM 

Har du frågor? DIS_Forsakringar@Konsumentverket.se   

mailto:DIS_Forsakringar@Konsumentverket.se

