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Kampanj om  budget- och 
skuldrådgivning

Strular ekonomin? Budget- och 
skuldrådgivarna kan hjälpa dig! -
YouTube



Världsläget



Myndighetsövergripande prioritering
Konsument på kredit



Tillsyn inom spel
• Delat tillsynsansvar med Spelinspektionen

Konsumentverket kontrollerar att:
• marknadsföringen är måttfull
• avtalsvillkoren är skäliga
• marknadsföring inte riktas mot konsumenter 

under 18 år
• marknadsföring inte direktadresseras till 

konsumenter som avregistrerat sig från spel
• informationsbestämmelserna följs



Stöd till samhällsaktörer

Maria Lindstedt



Uppdrag att främja och utveckla ett 
behovsanpassat konsumentstöd
• Stödja samhällsaktörer som har 

förutsättningar att hjälpa 
konsumenter i särskilt behov av stöd:
- Att hantera sin privatekonomi och 

tillvarata sina intressen i samband 
med köp. 

• Främja lokal samverkan



Aktör

Aktör

Aktör

Aktör

KOV sprider 
till..

…som har nytta 
av det i möte med 

konsument

Stöd för att lösa 
konsumentjuridiska 

problem

Stöd för att lösa 
privatekonomiska 

problem

I synnerhet: 
äldre, unga, språksvaga, 

personer med små ekonomiska marginaler
konsumenter med funktionsnedsättning



Stöd privatekonomi
• Sprida kunskap och metodstöd
- Till relevanta aktörer

• Paketera utbildning
- Svenska kyrkans diakoner
- Baspersonal inom Kriminalvården

• Främja lokal samverkan
- BVC 
- BUS och KVL
- FINSAM
- YPOS
- RFS



Berättelsen om Peter



Hur mår din ekonomi? - YouTube



Våra budskap







Webbinarium: 
Förebygga ekonomiska problem 
hos barnfamiljer

Datum: 23 maj klockan 10:30-12:00 
‒ Healthier Wealthier Families - Ett förebyggande 

arbetssätt för att erbjuda ekonomisk rådgivning till 
barnfamiljer

‒ BarnSäkert - tidig upptäckt av psykosociala 
riskfaktorer i små barns hemmiljö och hjälp till åtgärd

‒ Konsumentverkets stöd inom privatekonomi



Gå in på www.menti.com –
använd kod 58665518

• https://www.mentimeter.com/s/1a3617dfca8c4fc
8513264cfcadcafc1/c115f4850e37



Kontaktuppgifter

Maria Lindstedt
Maria.lindstedt@konsumentverket.se
054 - 19 40 74



Aktuellt om 
tillsynsarbetet på 
området kredit och 
betaltjänster

Anna Hult
Martin Olsson



Konsument på kredit
• Rapporten

• Hemställan

• Samverkan

• Tillsyn



Förseningsavgift 
• Stämning – Svea Ekonomi AB

• Inkassokostnadslagen vs. 
Konsumentkreditlagen

• Dom från PMD – oktober 2021



Förseningsavgift fortsättning… 
• ”Sammanfattningsvis konstaterar domstolen att Svea 

använder ett avtalsvillkor som strider mot tvingande 
bestämmelser i inkassokostnadslagen vid erbjudande av 
konsumentkrediter till konsumenter. Avtalsvillkoret är därför 
oskäligt enligt 3 § avtalsvillkorslagen”

• ”Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Svea Ekonomi 
AB vid vite om 2 000 000 kr…”

• Domen har överklagats och inte vunnit laga kraft



Kreditprövning
• Tre nya beslut
- Luma Finans AB
- Canoxa Capital AB
- Catalunia Capital AB

• Två nya ärenden
- Nystart Finans Sverige AB
- MoneyGo AB



Kreditprövning fortsättning… 
• Sammanfattningsvis konstaterar Konsumentverket att Luma 

Finans AB beräknat sin kvar-att-leva-på kalkyl på felaktiga 
uppgifter som medfört att konsumenter beviljats krediter som de 
inte haft ekonomiska förutsättningar att återbetala

- Konsumentverket beslutade om en sanktionsavgift om 4 500 000 kr

• Sammanfattningsvis konstaterar Konsumentverket att Canoxa
Capital AB och Catalunia Capital AB underlåtit att kontrollera 
uppgifterna från kontoinformationstjänsten på ett sätt som medfört 
att konsumenter beviljats krediter som de inte haft ekonomiska 
förutsättningar att återbetala

- Konsumentverket beslutade om en sanktionsavgift om 850 000 kr 
respektive 1 150 000 kr



Påträngande marknadsföring 
• Aggressiv marknadsföring –

exempelvis hot och våld

• Påträngande marknadsföring –
kontaktat vid upprepade tillfällen  

• Två tillsynsärenden

• Anmäl!



Bolundslagen?
• Kreditalternativ får inte presenteras 

först eller vara förvalt

• Betaltjänstleverantören är ansvarig 
för marknadsföringen

• Medverkansansvar för e-handlaren



Martin Olsson
martin.olsson@konsumentverket.se
054 - 19 40 06

Anna Hult
anna.hult@konsumentverket.se
054 - 19 40 60

Kontaktuppgifter



konsumentverket.sekonsumentverket.se


